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စဥ္ အေၾကာင္းအရာ စာမ်က္ႏွာ

၁။ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၁

၁-၁။ စီမံကိန္းေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ၁

၁-၂။ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၁

၁-၃။ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၃

၁-၄။ အဓိကသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံမ်ားတင္ျပျခင္း ၄

၁-၅။ ၾကြင္းက်န္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစရန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္း ၆

၁-၆။ ေပါင္းစပ္ထိခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစရန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္း ၆

၁-၇။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၆

၁-၈။ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ ၇

၁-၉။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအမံမ်ား ၇

၁-၁၀။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္အတြက္ခန္႔မွန္းအသုံးစရိတ္ ၇

၁-၁၁။ တာဝန္သိလူမႈအက်ိဳးျပဳရန္ပံုေငြ (Corporate Social Responsibility Fund) ၈

၁-၁၂။ အႀကံျပဳခ်က္ ၈

၁-၁၃။ အႏွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္ ၈

၂။ နိဒါန္း ၉

၂-၁။ စိမံကိန္းေျမေနရာႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ၉

၂-၂။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ၁၀

၂-၃။ စိမံကိန္းအဆုိျပဳသည့္ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ၁၀

၂-၄။ အစီရင္ခံစာလုပ္ေဆာင္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၁၁

၂-၅။ စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အခ်က္မ်ား ၁၁

၂-၆။ အစီရင္ခံစာနယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္း ၁၂

၂-၇။ စီမံကိန္းအားအတည္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္တာဝန္ယူေၾကာင္းကတိဝန္ခံခ်က္ ၁၂

၃။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ဥပေဒႏွင့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ၁၆

၃-၁။ ဒဏ္ေၾကးမ်ားႏွင့္အျခားစီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာအေရးယူမႈမ်ား ၃၁

မာတိကာ
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၄။ စီမံကိန္းအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ (Project Description) ၃၄

၄-၁။ စီမံကိန္းတည္ေနရာ ၃၄

၄-၂။ တူးေဖာ္မည့္နည္းစနစ္ႏွင့္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္မႈ ၃၆

၅။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔အေၾကာင္းအရာ ၄၃

၅-၁။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထား ၄၃

၅-၂။
စီမံကိန္းအနီးအနားဝန္းက်င္ရွိထိခိုက္လြယ္ေသာအရာမ်ား

(Environmentally Sensitive Areas around the Project Area)
၄၃

၅-၂-၁။ အနီးဆုံးလူေနရပ္ကြက္ ၄၆

၅-၂-၂။ ေတာင္က်ေခ်ာင္းမ်ား ၄၆

၅-၂-၃။ အနီးဆုုံးလမ္းမႀကီး ၄၆

၅-၂-၄။ အနီးအနားရွိသတၱဳတြင္းမ်ား ၄၆

၅-၂-၅။ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ၄၇

၅-၃။ ေျမေနရာ ၄၇

၅-၄။ စီမံကိန္းလက္ရွိအေျခအေန ၄၇

၅-၄-၁။ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမ်ားလက္ရွိအေျခအေန ၄၇

၅-၄-၂။ စားက်က္ေျမေနရာႏွင့္အမလုိဲက္လုပ္ငန္းမ်ား ၄၈

၅-၅။ စီမံကိန္းမစတင္မီပတ္ဝန္းက်င္မူလအရည္အေသြးမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထားရွိျခင္း ၄၈

၅-၅-၁။ ေျမအရည္အေသြး ၄၈

၅-၅-၂။ ေရအရည္အေသြးအားတုိင္းတာျခင္း ၅၂

၅-၅-၃။ ေလထုအရည္အေသြး ၅၈

၅-၅-၄။ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိအသံအရည္အေသြး ၆၁

၅-၅-၅။ ဇီဝမ်ိဳးကြဲအေျခအေနမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထားရွိျခင္း (Biodiversity) ၆၂

၅-၆။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏ေဒသဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ၇၉

၅-၇။ စီမံကိန္းအနီးေက်းရြာမ်ားရွိ လူမႈဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား ၈၉

၆။
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ကာကြယ္ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
၉၃
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၆-၁။
သစ္ပင္မ်ားခုတ္လွျဲခင္းေၾကာင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ား

(Environmental Impacts due to Tree Cutting)
၉၃

၆-၂။
အေပၚယံေျမသားဖယ္ရွားမႈေၾကာင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား

(Environmental Impacts due to Overburden Removing)
၉၅

၆-၃။
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ကာကြယ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 

နည္းလမ္းမ်ား
၁၀၃

၆-၄။ သတၱဳရိုင္းမ်ားသယ္ယူမႈေၾကာင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ား ၁၀၆

၆-၅။
သတၱဳသန္႔စင္မႈေၾကာင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစ ရန္ 

လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ား
၁၀၉

၆-၆။ အျခားအေထြေထြထိခိုက္မႈမ်ား ၁၂၁

၆-၆-၁။ ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ ၁၂၁

၆-၆-၂။ သယံဇာတအသုံးျပဳမႈမ်ား ၁၂၂

၆-၆-၃။ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ၁၂၃

၆-၇။ ၾကြင္းက်န္ထိခိုက္မႈမ်ား (Residual Impacts) ၁၂၃

၆-၈။ ေပါင္းစပ္ထိခိုက္မႈမ်ား (Cummulative Impacts) ၁၂၄

၆-၉။ ထိခိုက္ႏိုင္မႈအားေရွာင္လြဲႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား (Alternative Analysis) ၁၂၅

၆-၁၀။ အလုပ္ခြင္လုံၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးစီမံခန္ ႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ ၁၂၆

၇။
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္အေရးေပၚအေျခအေနႀကိဳတင္ကာကြယ္ စီမံခ်က္ 

(Emergency Management Plan)
၁၂၉

၇-၁။ လုပ္ကြက္မွေျမသားနံရံမ်ားၿပိဳက်ျခင္း ၁၂၉

၇-၂။ ေျမစာပံုမ်ားၿပိဳက်ျခင္း ၁၂၉

၇-၃။ အနည္ထုိင္ကန္မ်ားကန္ေဘာင္က်ိဳးက်ျခင္း ၁၃၀

၇-၄။ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ၁၃၁

၇-၅။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳရာတြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈႏွင့္ကာကြယ္မႈ ၁၃၄

၇-၆။ အေထြေထြထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ား ၁၃၅

၇-၇။ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာအႀကိဳသင္တန္းေပးမႈမ်ား ၁၃၆

၇-၈။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၁၃၆

၇-၉။ ထိခိုက္မႈမ်ားအားေရွာင္လြဲႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ၁၃၇
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၈။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၁၃၈

၈-၁။ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လူေနရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ား ၁၃၉

၈-၂။ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္း ၁၃၉

၈-၂-၁။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ၁၄၀

၈-၂-၂။
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း
၁၄၀

၈-၂-၃။ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း ၁၄၄

၈-၂-၄။ ဘဝပင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း ၁၅၄

၈-၂-၅။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား ၁၆၆

၉။ မိုင္းပိတ္သိမ္းပါကလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္မႈမ်ား (Mine Closure Plan) ၁၇၂

၉-၁။ သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း ၁၇၂

၉-၂။ ေျမသားက်င္းမ်ား (Pit) ၁၇၂

၉-၃။ ေျမစာပံုမ်ား ၁၇၃

၉-၄။ က်န္ရွိေနသည့္အေဆာက္အဦမ်ားအားျပန္လည္ဖယ္ရွားမည့္အစီအစဥ္ ၁၇၄

၁၀။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္မ်ား ၁၇၅

၁၀-၁။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္မ်ား ၁၇၅

၁၀-၁-၁။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္သူ ၁၇၉

၁၀-၁-၂။ လစဥ္ေစာင့္ၾကည့္သြားရမည့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ၁၇၉

၁၀-၁-၃။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္အတြက္ခန္႔မွန္းအသုံးစရိတ္ ၁၈၃

၁၀-၁-၄။ ေစာင့္ၾကည့္မႈရလဒ္မ်ားအား အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း ၁၈၃

၁၀-၁-၅။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာစာရင္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း ၁၈၃

၁၀-၁-၆။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ပါကျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း ၁၈၄

၁၀-၂။ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရန္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၁၈၄

၁၁။ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား ၁၈၅

၁၂။ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္ ၁၈၆
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“အရ ေှ့တုိင်းသတ္တ ုတူးရော်ရှးကုမ္ပဏီလီမီတက်ဘဝင်သတ္တ ုတွင်း (ရှပူရတာင်လုပ်ကွက်) အတွက် 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဥ် (Environmental ManagemNt Plan, EMP)” 
 

 

၁။ အစီှင်ခံစာအကျဥ်းချုပ် 

၁-၁။ စီမံကိန်းရနာက်ခံအရကေ ာင်းအှာ 

အရ ေှ့တိငု်းသတ္တ ုတူးရော်ရှးကုမ္ပဏီလီမိတက်   သည် သတ္တ ုတွင်း၀န်ကြ ီးဌာန ၏ ခွင့်ပြ ုမိန့်အမေတ ်၀၀၂၇/ 

၂၀၁၀ ြေင့်   တနသFာှီတိုင်းရေသကြ ီး၊ ထားဝယ်မြ ို့နယ်၊ ဘဝပင်ရကျးှွာ အနးီတငွ်  သတ္တ ုတူးရော်ြခင်းလုပ် 

ငန်း (ရှပူရတာင် လုပ်ကွက်) အား ၃.၂.၂၀၁၀ ှက်ရန့မေ ၂.၂.၂၀၁၃ ှက်ရန့အထ ိ မူလ(၃)နေစ်၊ 

၃.၂.၂၀၁၃ှက်ရန့မေ၂.၂.၂၀၁၇ှက်ရန့အထတိစ်နေစ်စီသက်တမ်းတိးု(၄) ကြ ိမ်တို့အားသတ္တ ုတွင်းဝန်ကြ ီးဌာ

န၊အမေတ(်၂) သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းနေင်ထု့တလ်ုပ်မှုအရပါ်ခဲွရ၀ခံစားသည်စ့နစ်ြေင့်ခဲမေြ ူအေြ ိုက်နက် နေင့် ရှာ 

ှာသတ္တ ုအရသးစား ထုတလ်ုပ်လုပ်ကိငု်လျက် ေှပိါသည်။ယခုအခါ  ရှပူရတာင်သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက် သည်  

အမေတ(်၂) သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းတွင် ထမ်မံသက်တမ်း တိးုရောင်ှွက်နိငု်ရှးအတွက် ြမန်မာနိငု်ငံတငွ် ၂၀၁၅ 

ခုနေစ်၊ေီဇင်ဘာလတွင်ြပဌာန်းထား ေှရိသာပတ်ဝန်း ကျင်ထိိခိကု်မှုေန်းစစ်ြခင်း (Environmental Impact 

Assessment – EIA) လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ရနာက် ေက်တွဲ (၁)အှသတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းများသည်ပတ်ဝန်းကျင် 

စီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဥ် (Environmental Management Plan – EMP) လုပ်ရောင်ှန်လိအုပ်သေြ င့် 

လုပ်ရောင်ြခင်းြေစ်ပါသည်။ 

 

၁-၂။ စီမံကိန်းအရကေ ာင်းအှာရော်ြပချက်အကျဥ်းချုပ် 

စီမံကိန်းအရကေ ာင်းအှာရော်ြပချက်များအား ရအာက်ပါအတုိင်းအကျဥ်းချုပ်တင်ြပသွားမည်ြေစ်ပါသည်။ 

 (က) သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းတည်ရနှာ 

 (ခ)  ပတ်ဝနး်ကျင်နေင်လ့ူမှုေုိင်ှာအ ရြခအရနများအရကေ ာင်းအတိုချုပ် 

(ဂ)  သတ္တ ုတွင်း လုပ်ငန်းစဥ်အကျဥ်းချုပ်ရော်ြပချက် 

 

(က) သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းတည်ရနှာ 

ရှပူရတာင်လုပ်ကွက်သည်  ထားဝယ်မြ ို့နယ်၊ ရမတ္တာရကျးှွာအုပ်စု၊ ဘဝပင်ရကျးှွာ အနးီတငွ် ်တည် ေှိ 

ပါသည်။  
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စီမံကိန်းတည်ရနှာြပပံု 

 

(ခ)  ပတ်ဝန်းကျင်နေင်လူ့မှုေုိင်ှာအ ရြခအရနများအရကေ ာင်းအတုိချုပ် 

အေိုပြ ုရမြ ရနှာသည် အမေတ(်၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းပိငု် သတ္တ ုတွင်း ရြမရနှာြေစ်ြပီး ရခတ်အေက်ေက်  

သတ္တ ုတူးရော်ခြ င်း လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြ င်းရကေ ာင် ့ အနီးအနားတွင် သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်များနေင်အ့နးီ  

အနား ေှရိကျးှွာများတွင်လည်း သတ္တ ုတွင်းလုပ်သားများရနထိငု်မှုများြပားပါသည်။စီမံကိန်း ရြမရနှာသည်  

ရတာင်ရပါ်တွင်တည် ေှရိသာရကေ ာင်ရ့တာင်ကုန်း၊ ချိုင်ဝ့ေမ်းများပြ ားရသာ  ရြမမျက်နောသွင်ြပင်တည် ေှပိါသည်။ 

အနးီေံုးလူရနှပ်ကွက်သည် ဘဝပင်ရကျးှွာေြ စ်ပြ ီး သတ္တ ုတွင်းသို့ဝင်ရှာက်သည့် ကားလမ်းသည် အေို 

ပါရကျးှွာအား  ေြ တ်သန်းပြ ီးမေ ဝင်ရှာက်ှပါသည်။ အေိုပြ ုစီမံကိန်းသည် ရတာင်ရပါ်တွင် တည် ေှိခြ င်း 

ရကေ ာင့် စက်ရံုပတ်လည် တွင် ရှပူရချာင်း၊ ဘဝပင်  ရချာင်း၊ ဝကုန်းရချာင်းစသည်ေြ င့်ရတာင်ကျရချာင်းများ 

ဝန်းှံ တည် ေှိပါသည်။ အနးီအနားတငွ်  ထားဝယ် ရြမ သတ္တ ုတူးရော်ရှးလုပ်ကွက် နေင့် ရချာင်းရအာက်ေက် 

အရတာ်ရဝးရဝးတငွ်ဟိန္ဒားသတ္တ ုတွင်းတို့  တည် ေှပိါသည်။ စီမံကိန်းဧှိယာနေင်အ့နးီပတ်ဝန်းကျင် ေှိ ရြမမျက် 

နောသွင်ြပင်၊ ရုပ်ပိင်ုးေုိင်ှာများ၊ ဇီဝ နေင် ့လူမှုစီးပွား အ ရြခအရန များအား ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ် 

အခန်း (၅) တွင် အရသးစိတရ်ော်ြပထားပါသည်။ 

 

N 

စီမံကိန်း လုပ်ကွက် 

 

ြမစ်-ရချာင်း 

ကားလမ်း 

လုပ်ကွက် 

လမ်းမ 
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(ဂ)  သတ္တ ုတွင်း လုပ်ငန်းစဥ်အကျဥ်းချုပ်ရော်ြပချက် 

ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်း၊ ရှပူရတာင်လုပ်ကွက်တငွ် ခဲမေြ ူနေင်ေ့က်စပ်သတ္တ ုများ အား တူးရော်ထုတလ်ုပ်ှာ 

တွင် သတ္တ ုရိငု်းများတးူရော်ြခင်းနေင် ့ သတ္တ ုရိငု်းများသန့်စင်ြခင်းဟူ၍ အပိငု်း (၂) ပုိင်း ေှပိါသည်။ အေိုပါ 

လုပ်ငန်းစဥ် အေင်ေ့င် ့အား ရအာက်ပါအတုိင်း အကျဥ်းချုပ်ရော်ြပထားပါသည်။ 
 

(က) သစ်ပင်များခုတ်လေဲခြ င်း (Tree Cutting) 

(ခ) အရပါ်ယံ ရြမသားများေယ် ေှားခြ င်း (Top Soil Removing & Earth Working) 

(ဂ) သတ္တ ုရုိင်းပါဝင်ရသာ ရြမသားများတူးယူခြ င်း (Mining) 

(ဃ) တူးယူှှေရိသာ ရြမသားများအားသယ်ယူပို့ရောင်ြခင်း (Loading and Hauling) 

(င)  သတ္တ ုရိငု်းများအားအမှုန့်ကြ ိတ်ခြ င်း (Grinding) 

(စ)  ရကျာက်မှုန့်အှွယ်အစားခွဲခြ ားြခင်း (Sizing) 

      (ေ) သတ္တ ုရိငု်းများအားလှုပ်ခါစက်ေြ င့်ေမ်းယူ ခြ င်း (Tabling) 

(စျ) သန့်စင်သတ္တ ုရိငု်းတွင် ေြ ပ်ရပါင်းများအားထပ်မံေယ် ေှားခြ င်း (Reverse Flotation) 
 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အေင်ေ့င်ရ့ောင်ှွက်မှု အပြ ည်အ့စုကံိ ု ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီှင်ခံစာ အခန်း (၄) 

တွင်ရော်ြပထားပါသည်။ 

 

၁-၃။ သက်ေုိင်ှာဥပရေများအကျဥ်းချုပ် 

စီမံကိန်းသည် သတ္တ ုတူးရော်ရှးလုပ်ငန်းြေစ်သေြ င့် အဓိက ေက်စပ်လျက် ေှသိည့် ဥပရေ၊ လုပ်ထုံးလုပ် နည်း 

နေင့် သတ်မေတခ်ျက်များမော သတ္တ ုတွင်းဥပရေ(၁၉၉၄) နေင့်သတ္တ ုတွင်းဥပရေအားြပင်ေင်သည်ဥ့ပရေ 

(၂၀၁၅)၊ သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပရေ (၁၉၉၅)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးဥပရေ (၂၀၁၂)၊ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း 

သိမ်းရှးနည်းဥပရေ (၂၀၁၄)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ေန်းစစ်ြခင်းေိငု်ှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅)၊ အမျိုးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်အှည်အရသွး(ထုတလ်ွတမ်ှု) လမ်းညွှန်ချက်များ (၂၀၁၅)၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာရှးဥပရေ (၁၉၇၂)၊ 

ရှအှင်းအမြ စ်နေင့် ြမစ်ရချာင်းများေုိင်ှာဥပရေ (၂၀၀၆)၊ ဓာတုပစ္စည်းနေင့်ေက်စပ်ပစ္စည်းများ ဥပရေ 

(၂၀၁၃)၊ အ ရြခခံလစာဥပရေ (၂၀၁၃)၊ အလုပ်သမားဥပရေ (၂၀၁၃) စသည်တို့ေြ စ်ပါသည်။ စီမကိန်း နေင် ့

တိကု်ရိကု်ေက်စပ်လျက် ေှသိည့် အထက်ပါအဓိကကျသည့် ဥပရေများအပြ င် အခြ ားသွယ်ဝိကု်ေက် 

စပ်လျက် ေှသိည့် ဥပရေများ အလား ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ် အခန်း(၃)တွင်ရော်ြပထားပါသည်။ 
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၁-၄။ အဓိကသက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ား တင္ျပျခင္း 

သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၏ရလာဒ္ႏွင့္ အဓိကေလ်ာ့က်ေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္သက္ 

ေရာက္မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထား သည္မွာ အဓိက 

အေရးၾကီးေသာ သက္ေရာက္မွဳမ်ားႏွင့္ ေလ်ွာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိသာေဖာ္ျပထားရိွျခင္း ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းစဥ္ 

တစ္ခုခ်င္းစီေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္သက္ေရာက္မႈအားလုံးအေသးစိတ္အျပည့္အစုံႏွင့္သက္ေရာက္မႈတစ္ခု 

ခ်င္းစီအတြက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြမွဲဳအစီအစဥ္ အခန္း (၆) တြင္ေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္အဓိကထိခုိက္ႏုိင္မွဳမ်ားအေနျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္မွဳမ်ားႏွင့္ 

သတၱဳသန္႔စင္သည့္ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ထိခုိက္မွဳမ်ားဟူ၍ (၂) မ်ိဳးခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုများနေင့်ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန်လုပ်ရောင်ှမည့်နည်းလမ်းအကျဥ်းချုပ် 

စဥ် ထိခိုက်မှု ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန်လုပ်ရောင်နုိင်သည့်နည်းလမ်း 

သတ္တ ုတူးရော်ြခင်းလုပ်ငန်းစဥ်ရကေ ာင့်ထိခိုက်မှုများ 

၁။ သစ်ရတာများ ပြ ုန်းတီးခြ င်း  သစ်ပင်များြပန်လည်စိုက်ပျိုးရပးြခင်း၊ 

၂။   စွန့်ပစ်ရြမစာပုမံျားပြ ိုကျခြ င်း  ရြမစာပံုများခိငု်မာမှု ေှစိွာတည်ရောက်ှန်နေင်သ့စ်ပင်များြပန်လည်စုိက်ပျိုးရပးှန်၊ 

၃။ မိးုှာသီတငွ်  ရြမစာပံုများမေ ရှရနာက်များ စီးထွက်ခြ င်း  ရြမစာပံုများရအာက် ရြခတွင်ရှစု ရြမာင်းများ၊အနည်ထုိင်ကန်များစနစ်တကျတည်ရောက် 

သန့်စင်ြပီးမေ ြပင်ပသုိ့စွန့်ပစ်ှန်၊ 

၄။ သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်များမေ ရှရနာက်များစီးထွက်ြခင်း မိးုှာသီတငွ်စီးထွက်လာသည်ရ့ှရနာက်များအား ြပင်ပသုိ့တိကု်ရိကု်စီးထွက်ြခင်းမ ေှရိစ 

ပ ဲအနည်ထုိင်ကန်များတငွ် အနည်ထုိင်ရစပြ ီးမေ ြပင်ပသုိ့ထွက် ေှရိစှန်၊ 

သတ္တ ုသန့်စင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဥ်များရကေ ာင့်ထိခုိက်နုိင်မှုများ 

၁။ စွန့်ပစ်ရှထွက် ေှမိှု ရကေ ာင်ရ့ှရနာက်များထွက် ေှိ ခြ င်း နေင့် 

ြမစ်ရှများရနာက်ကျိခြ င်း၊  

ရှရနာက်သန့်စင်ကန်များစနစ်တကျတည်ရောက်သန့်စင်ြပီး မေ စွန့်ပစ်ှန်၊ 

၂။ ြမစ်ရချာင်းများအတွင်းသဲနှုန်းများအနယ်ပို့ချမှုများပြ ားခြ င်းရကေ ာင့် 

 ြမစ်ရချာင်းများ တိမ်ရကာြခင်း 

ရှရနာက်သန့်စင်ကန်များတငွ် အနည်အနေစ်များကုန်စင်ရအာင် အနည်ထုိင်ရစပြ ီးမေ 

ြပင်ပသို့စွန့်ပစ်ှန်၊ 

၃။ ဓာတုပစ္စည်းအချို ့သံုးစဲွမှုရကေ ာင့်ရချာင်းရှ ညစ်ညမ်းနုိင်ခြ င်း ဓာတုပစ္စည်းရှာရနောရနရသာ ရှများအား ြမစ်ရချာင်းများထဲသို့ တိကု်ရိကု်စွန့်ပစ်ြခင်း 

မပြ ုပဲ သန့်စင်အ ရြခာက်ခံပြ ီးမေ စွန့်ပစ်ှန်၊ 
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၁-၅။ ကြွ င်းကျန်ထိခုိက်မှုများ နေင့် ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန်လုပ်ရောင်ှမည့်နည်းလမ်း 

ပတ်ဝန်းကျင်အရပါ် ကြွ င်းကျန်ထိခိုက်မှုများအရနေြ င် ့ သတ္တ ုသန့်စင်သည်ရ့နှာမေရှရနာက်များထွက်ှေ ိ

မှုအား မည်မျှပင်ကာကွယ်လုပ်ရောင်ထား ေှပိါရသာ်လည်း မူလအတိငု်းကေ ည်လင်ခြ င်းမ ေှပိဲအနည်းငယ် 

ရနာက်ကျိရသာ ရှများထွက် ေှိပြ ီး ကြွ င်းကျန်ထိခိုက်မှုအရနေြ င် ့ ကျန် ေှမိည်ေြ စ်ပါသည်။  ကြွ င်းကျန်ထိ 

ခိကု်မှုများအား ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန် ရချာင်းရှရနာက်ကျိမှု ေှနိိငု်မည့် ရချာင်းတစ်ရလျှာက်ှေ ိ

ရကျးှွာများတွင်ှွာလူဦးရှအလိကု်အဝီဇိတွင်းနေင်ရ့သာက်ရှသန့်စက်များတည်ရောက်ရပးှန် နေင် ့

ရချာင်းများအတွင်းနှုးံေယ်ယူခြ င်း လုပ်ငန်းအားပိမုိလုုပ်ရောင်ရပးှန် တို့ ေြ စ်ပါသည်။ ရလျာ့နည်းသက် 

သာရစှန်လုပ်ရောင်ှမည်န့ည်းလမ်း အရသးစိတအ်ား ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ် အခန်း (၆) 

တွင်ရော်ြပထားပါသည်။ 

 

၁-၆။ ရပါင်းစပ်ထိခိုက်နုိင်မှုများ နေင့် ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန်လုပ်ရောင်ှမည့်နည်းလမ်း 

ရပါင်စပ်ထိခိုက်မှုများအရနေြ င့် ဘဝပင်ရချာင်းအတွင်း ရေသခံများ သည်သတ္တ ုတူးရော်ခြ င်းနေင် ့သန့်စင် 

 ခြ င်း လုပ်ငန်းများမေ ထွက် ေှလိာရသာ ရြမစာများ နေင် ့  ရြမစာပံုများမေ မုိးှာသီတငွ် မိးုရှနေင်အ့တူ စီးေင်း 

ထွက် ေှလိာရသာ  ရြမစာများ အနည်ကျှာ ရချာင်းအတွင်း တွင် လက််လေည့်ဗနး် များေြ င် ့ သတ္တ ုသန့်စင် 

သည် ့ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြ င်းရကေ ာင် ့ ရချာင်းရှများအား ပိမုိရုနာက်ကျိရစပြ ီး ေက်စပ်ခိိကု်မှု 

အရနေြ င့် ကျန် ေှရိနမည်ြေစ်ပါသည်။ ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန်လုပ်ရောင်မှုအရနေြ င့် ရချာင်းများ 

အတွင်းသို့သတ္တ ုတွင်းမေ  ရြမစာများ (သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်နေင့် ရြမစာပံုများမေ ရြမစာများ) ထွက် ေှိခြ င်းမ ေှိ 

ရစှန် ပြ ုလုပ်ရပးြခင်းနေင် ့ရေသခံလူထုအား အလုပ်အကုိင်အခွင်အ့လမ်းများေန်တးီရပးခြ င်းအစ ေှသိည် 

တို့အားလုပ်ရောင်ရပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 
 

၁-၇။ အများြပည်သူနေင့်တုိင်ပင်ရေွးရနွးြခင်းအကျဥ်းချုပ် 

အများြပည်သူနေင်တ့ိငု်ပင်ရေွးရနွးခြ င်းသည် ထိခိုက်မှုေန်းစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဥ်တင်ွ အရှးကြ ီးရသာ လုပ် 

ငန်းစဥ်ြေစ်သည်နေင်အ့ညီ ြပည်သူလူထုပူးရပါင်းပါဝင်ြခင်းနေင်အ့များြပည်သူနေင်တ့ိငု်ပင်ရေွးရနွးြခင်းလုပ် 

ငန်းစဥ်များအရနေြ င့် ြပည်နယ်တိုင်းရေသကြ ီးအေင်၊့ ခရုိင်မြ ို့နယ်အေင်န့ေင့်ရကျးှွာအေင်တ့ို့တွင်လူထု 

ရတွ့ေံုပွမဲျားပြ ုလုပ်ြပီးလူထုသရဘာထားခံယူခဲ့ပြ ီးြေစ်ပါသည်။ လူထုရတွ့ ေုံပွဲများအား တနသFာှီတိုင်း 

သယံဇာတနေင်ပ့တ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးဝန်ကြ ီးပါဝင်ရသာ လူထုရတွ့ ေုပံွ၊ဲ ဝကုန်းရကျးှွာတငွ် ရေသ 

ခံများနေင့် သတ္တ ုတွင်း ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအေွဲ့ ဝင်များပါဝင်ရသာ ရတွ့ေုရံေွးရနွးပွ၊ဲဘဝပင်ရကျးှွာ 

တွင် ရေသခံများနေင့်သတ္တ ုတွင်းရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအေွဲ့ ဝင်များပါဝင်ရသာလူထုရတွ့ ေုံပွဲများပြ ုလုပ် 
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 ပြ ီး စီမံကိန်းရကေ ာင်ထိ့ခိုက်မှုများနေင်ရ့လျာ့နည်းသက်သာရစှန်လုပ်ရောင်ှမည်န့ည်းလမ်းများအားရေွး 

ရနွးတင်ြပခ့ဲပါသည်။ တက်ရှာက်လာသူများ မေ ရေွးရနွးတင်ြပမှုများ အရပါ်ေြ ည့်စွက် ရေွးရနွးခဲ့ကေ ပြ ီး 

ရေွးရနွးချက်များအားလုံးသည် ထိခိုက်မှုရလျာ့နည်းသက်သာရစှန် လုပ်ရောင်ှမည့် နည်းလမ်းများ 

အရပါ်ပုိမိကုျယ်ြပန့်စွာရေွးရနွးခဲပ့ါသည်။ အေိုပါရေွးရနွးချက်များအား ပတ်ဝနး်ကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီ 

အစဥ်ရှးေဲွှာတွင် များစွာအရထာက်အကူပြ ုခ့ဲပါသည်။ ရတွ့ေုရံေွးရနွးပွဲ အရသးစိတအ်ား ပတ်ဝန်း 

ကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ် အခန်း (၈) တွင်ရော်ြပထားပါသည်။ 

 

 ၁-၈။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဥ် 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ်အား    စီမံကိန်းရကေ ာင့်ေြ စ်ရပါ်လာမည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအား 

ရလ့လာရော်ပြ ရပးှန်၊ ထိခုိက်မှုများအား အနည်းေံုးေြ စ်ရစှန်ရလျာ့ချရပးနုိင်မည့် နည်းစဥ်များအား 

ေှာရေွတင်ပြ ရပးှန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေှ/ိမ ေှစိဥ်ေက်မပြ တ်ရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအစီအမံများချ 

မေတရ်ပးှန်၊ေွဲ့ စည်းထားသင်သ့ည့်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့် ခဲွမှုေုိင်ှာအေွအဲစည်းများအားအေိုပြ ုေွဲ့ စည်းရပး  

ှန် အစ ေှသိည့်ှ ည်ှွယ်ချက်များေြ င့်ရှးေဲွခဲပ့ါသည်။ 

 

 ၁-၉။ ရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအစီအမံများ 

ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအစီအစဥ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ေန်းစစ်ြခင်းေိငု်ှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း နေင့် 

အမျိုးသားပတ်ဝနး်ကျင်ေုိင်ှာအှည်အရသွးထုတ်လွှတ်မှု လမ်းညွှန်ချက်များအှ စီမံကိန်းများသည် 

ရှ ေှည် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိုက်မှုနည်းပါးစွာ လည်ပတ်နိင်ုရှးအတွက် စီမံကိန်းသက်တမ်းကာလအတွင်း 

စဥ်ေက်မပြ တ်ရစာင့်ကေ ည်တ့ိငု်းတာသွားှမည်ြေစ်ပြ ီး ပတ်ဝန်းကျင်ေုိင်ှာရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအစီ 

အစဥ်အပြ ည်အ့စံုအား ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ် အခန်း (၁၀) တွင်ရော်ြပထားပါသည်။ 

 

 ၁-၁၀။ ရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအစီအစဥ်အတွက်ခန့်မေန်းအသံုးစှိတ် 

ရစာင့် ကေ ည့်ရလ့လာရှး အစီအစဥ်အတွက်  လစဥ် ၆ရသာင်းခဲွခန့် သံုးစဲွှမည်ြေစ်ပြ ီး  မုိးတွင်း (၄)လ တွင် 

တစ်လ လျှင် တစ်သိန်းခဲွ ပုိမုိသံုးစဲွှမည်ေြ စ်ပါသည်။ အကယ်၍ တိငု်းတာမှုှလာေ်များသည် (၃)နေစ် ေက် 

တိကု်တည်ငြ ိမ်မှု ေှိ ပြ ီးသတ်မေတစ်ံနှုန်းများထက်(၇၅)ှာခိငု်နှုန်းထက်ပိုမိရုလျာ့နည်းရနမည်ေုိပါကရစာင့်

 ကေ ည့်ှ မည့် အကြ ိမ်အရှအတွက်အား လစဥ် မေ ၃လတစ်ကြ ိမ်၊ ၆လတစ်ကြ ိမ်စသည်ေြ င့်ရလျာ့ချနိငု်ပါ 

သည်။ ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှး ှံပုံရငွမလုရံလာက်ပါကလည်း ထပ်မံေြ ည်သ့ွင်းရောင်ှွက်သွားမည် 

ြေစ်ရကေ ာင်း လုပ်ငန်း ေှင်မေ ကတိပြ ုထား ေှပိါသည်။ 
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၁-၁၁။ တာဝန်သိလူမှုအကျိုးပြ ုှံပုံရငွ (Corporate Social Responsibility Fund) 

တာဝန်သိ လူမှုေွံ့ ေြ ိုးမှုှံပုံရငွ အရနေြ င် ့ နေစ်စဥ် အသားတင်အမြ တ်ရငွ၏ (၂%) အား တာဝန်သိလူမှု 

အကျိုးပြ ုှံပုံရငွအေြ စ် လေူေါနး်သွားှမည်ြေစ်ပါသည်။ အကယ်၍သတ်မေတထ်ား ေှသိည် ့ှံပုံရငွရလာက် 

ငေခြ င်းမ ေှပိါကလည်း ပိမုိလုေူေါနး်သွားမည်ြေစ်ရကေ ာင်း လုပ်ငန်း ေှင်မေကတိကဝတ်ပြ ုထား ေှထိားပါသည်။  

လေူေါနး်သွားသင်သ့ည့် ရနှာများနေင်အ့ရသး စိတလ်ုပ် ရောင်ထား ေှိှန် လိအုပ်မှုများအား ပတ်ဝနး်ကျင် 

ထိန်းသိမ်းရှးစီမံချက် အခန်း (၈) တွင်ရော်ြပထား ေှပိါသည်။ 

 

၁-၁၂။ အကြ ံပြ ုချက် 

လက် ေှလိုပ်ရောင်လျက် ေှရိသာ ရှပူရတာင်လုပ်ကွက်သည် အရသးစားသတ္တ ုတူး ရော်ခြ င်းလုပ်ငန်း 

(Small Scale Mining)  ေြ စ်ရသာ်လည်းစက်ယန္တယားများအသံုးပြ ုပြ ီး ထုတလ်ုပ်မှု အတနင်ယ်များပြ ား 

သေြ င့်သတ္တ ုသန့်စင်သည်စ့နစ်မေ ရှရနာက်များ ထွက် ေှမိှုများြပားပါသည်။ရှပူရတာင်လုပ်ကွက်စီမံကိန်း 

အေိ ု  ပြ ုသူများမေ ရှရနာက်တွင်ပါဝင်လာရသာ အနယ်အနေစ်များအား ေယ် ေှားှန်သန့်စင်ကန်များ 

တည်ရောကထ်ား ေှခိဲရ့သာ်လည်း အနယ်အနေစ်များအား ြပည့်ဝစွာေယ် ေှားနိငု်ြခင်း မ ေှိခြ င်းရကေ ာင့် 

ြမစ်ရချာင်းများတိမ်ရကာကာ အနီးဝန်းကျင် ေှိ စိကု်ခင်းများအတွင်းသို့  အနယ်အနေစ်များြပားရသာ 

ရှရနာက်များစီးဝင်ပြ ီး စုိက်ခင်းများအားထိခိုက်မှု ေှခိဲပ့ါသည်။ အထးူသေြ င့် မုးိှာသီတငွ် ရှရနာက်များ 

ထွက် ေှမိှုအား ထိန်းချုပ်မထားနိုင် ခြ င်းရကေ ာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်အရပါ် ထိခိုက်မှုအချို့ေြ စ်ရပါ်ခ့ဲပါသည်။ 

ထုိရကေ ာင် ့အေိုပြ ုစီမံကိန်းသည် ရနာက်ထပ်တစ်ကြ ိမ်အလားတူေြ စ်ှပ်မျိုး ထပ်မံေြ စ်ရပါ်ြခင်းမ ေှရိစှန် 

နေင်ပ့တ်ဝနး်ကျင်အရပါ်ထိခုိက်မှုရလျာ့နည်းရစှန်အထူးသတိပြ ုလုပ်ရောင်ှမည်ြေစ်ပါသည်။ယခုအစီ

ှင်ခံစာသည် ယခင်သတ္တ ုတူးရော်သန့်စင်ခြ င်းရကေ ာင်ရ့တွ့ကြ ုံခ့ဲှသည့် ထိခိုက်မှုများအား ရ ေှာင်လွှဲနိုင် 

သည်န့ည်းလမ်းများ၊ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန်လုပ်ရောင်နိုင်သည်န့ည်းစနစ်များ၊ အစားထုိးပြ ုပြ င်ရပး 

ှန်နည်းစနစ်များ အားလုးံ အားပြ ည်စ့ုစွံာရော်ပြ ထား ေှြိခင်းရကေ ာင် ့မေြ စ်မရန လုိက်နာလုပ်ရောင်ှန်လို 

အပ်ပါသည်။ 

 

၁-၁၃။ အနေစ်ချုပ်သံုးသပ်ချက် 

အနေစ်ချုပ်သုံးသပ်ချက်အရနေြ င်အ့ေိုပြ ုစီမံကိန်းသည် ပတ်ဝနး်ကျင်အရပါ်ထိခိုက်မှု ေှရိသာ်လည်းအချို့ 

ရသာထိခိုက်မှုများအားကြ ိုတင်ရ ေှာင်လွှဲနိုင်ပြ ီး အချို့ရသာထိခုိက်မှုများအား ရလျာ့နည်း သက်သာရစ 

ှန်လုပ်ရောင်နိုင်ပါသည်။ ယခုပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဥ်တငွ် ထိခိုက်မှုများအား ရ ေှာင်လွှဲနိုင် 

သည်န့ည်းလမ်းများနေင် ့ ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန်လုပ်ရောင်နိုင်သည် ့ နည်းလမ်းများအားလုံးအား 
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ရော်ပြ ထား ေှပိါသည်။ ထုိရကေ ာင် ့အနေစ်ချုပ်သုံးသပ်ချက်အရနေြ င့် စီမံကိန်းအေိုပြ ုသူသည်ယခုအစီှင် 

ခံစာတွင် ရော်ပြ ထား ေှရိသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးနေင် ့သက်ေုိင်ရသာ ဥပရေပြ ဌာန်းချက်များအား 

ရလးစားလိုက်နာပြ ီး လုပ်ရေင်ှန််လိအုပ်သည့်် ထိခိုက်မှုရလျာ့နည်းသက်သာခြ င်းေိငု်ှာအချက်များ 

အားလုးံအား လိကု်နာလုပ်ရောင်သွားမည်ြေစ်ရကေ ာင်း ခံဝနက်တိများနေင် ့တင်ြပလာပါက ပတ်ဝန်းကျင် 

အားထိခိုက်မှုအနည်းေံုးေြ င် ့ လည်ပတ်သွားနိင်ုမည်ေြ စ််၍ လည်ပတ်ခွင့်ပြ ုနိင်ုပါရကေ ာင်း သုးံသပ်ှ ေှပိါ 

သည်။ 

 

၂။ နိေါနး် (Introduction) 

Eastern Mining Co. Ltd.(EM)သည် ထားဝယ်မြ ို့နယ်၊ ဘဝပင်ရကျးှွာအနးီတငွ်် ခဲမေြ ူ နေင် ့ေက်စပ ်

သတ္တ ုများတးူရော်သန့်စင်ခြ င်းလုပ်ရောင်ရနပါသည်။ ထိသုို့  သတ္တ ုတူးရော် ခြ င်းလုပ်ရောင်ှာတွင် ပတ် 

ဝန်းကျင် နေင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ရနလူထုအရပါ် ထိခိုက်မှုအနည်းေုးံေြ စ်ရအာင် လုပ်ရောင်နိုင်ရှး အတွက် 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ်(သို့)ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးစီမံချက်အားရှးေဲွှမည်ြေစ်ပါသည်။ 

သို့ ေြ စ်၍ အစီှင်ခံစာရှးေဲွနိငု်ရှးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုေန်းစစ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ရောင် 

လျက် ေှသိည့် တတိယအေွဲ့ အစည်း (Thire Party) တစ်ခုေြ စ်ရသာ ကျွန်ရတာ်များ ၏ “Ever Green 

Tech Environmental Services and Training Co., Ltd.  ေြ င့် လုပ်ရောင်ခဲ့ပါသည်။  

 

၂-၁။ စီမံကိန်း ရြမ ရနှာနေင့်သက်ေုိင်ရသာအချက်အလက်များ 

ရကျာက်မဲရတာင်သတ္တ ုတွင်းကိ ု ရမတ္တာရအာင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သို့  အမေတ(်၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းနေင့် 

ထုတလ်ုပ်မှုအရပါ်ခဲွ ရ၀ခံစားသည်စ့နစ်ြေင့် ၂၃.၃.၁၉၉၈ မေ ၂၂.၃.၂၀၀၈ ခုနေစ်အထိ (၁၀)နေစ်သက်တမ်း 

ခွင့်ပြ ုခ့ဲပါသည်။ ၁၉၉၈ ခုနေစ်မေ ၂၀၀၈ ခုနေစ်အထိ ၃၅၆.၁၅၇၉ မက်ထှစ်တန် ထုတလ်ုပ်နိငု်ခဲ့ပါသည်။ 

အကြ ီးစားခွင့်ပြ ုမိန့် သက်တမ်းကုန်ေံုးသည် ့၂၂.၉.၂၀၀၈ှက်ရန့တွင်ရမတ္တာရအာင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မေ 

လုပ်ငန်းှပ်နားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းရကျာက်မဲရတာင်သတ္တ ုဧှိယာအတွင်း အဓိကသတ္တ ုထုတလ်ုပ်ှာဂူများ 

ြေစ်သည် ့ဘ၀ပင် (၃၉၆) မီတာ Level နေင် ့(၄၀၃) မီတာ Level ဂူနေစ်လုးံ တို့အားဧှိယာ(၄၉)ဧကသတ် 

မေတ၍် ရမတ္တာရအာင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အစု ေှယ်ယာ ေှင်ြေစ်ရသာဦးခိငု်လင်းမေ၁၆.၁၂.၂၀၀၈ှက်ရန့ 

တွင် အရ ေှ့တိငု်းသတ္တ ုတူးရော်ရှးကုမ္ပဏီလီမိတက်အရနေြ င့် ရှပူရတာင်လုပ်ကွက်နေင့် ဘ-ီ၄လုပ်ကွက် 

တို့အား အရသးစားလုပ်ကွက်များြေင့် ရလျှာက်ထားခဲ့ပါသည်။ 
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၂-၂။ ခွင့်ပြ ုမိန့် 

အရ ေှ့တိငု်းသတ္တ ုတူးရော်ရှးကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် သတ္တ ုတွင်း၀န်ကြ ီးဌာန၏ခွင့်ပြ ုမိန့်အမေတ၊်၀၀၂၆/ 

၂၀၁၀ ြေင့် ဘီ-၄ လုပ်ကွက်အားလည်းရကာင်း၊ ခွင့်ပြ ုမိန့်အမေတ၊် ၀၀၂၇/၂၀၁၀ ြေင့် ရှပူရတာင် 

လုပ်ကွက်အားလည်းရကာင်း ၃.၂.၂၀၁၀ ှက်ရန့မေ ၂.၂.၂၀၁၃ ှက်ရန့အထ ိ မူလ(၃)နေစ်၊ ၃.၂.၂၀၁၃ 

ှက်ရန့မေ၂.၂.၂၀၁၇ှက်ရန့အထတိစ်နေစ်စီသက်တမ်းတိးု(၄) ကြ ိမ်တို့အားအမေတ(်၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း 

နေင်ထု့တလ်ုပ်မှုအရပါ်ခဲွ ရ၀ခံစားသည်စ့နစ်ြေင်ခ့ဲမေြ ူအေြ ိုက်နက်နေင်ရ့ှာှာသတ္တ ုအရသးစားထုတ်လုပ် 

ခွင့်ှ ေှခိဲပ့ါသည်။ 

 

၂-၃။ စီမံကိန်းအေုိပြ ုသည့်ကုမ္ပဏီနေင့်သက်ေုိင်သည့်အချက်အလက်များ 

စီမံကိန်းအေိုပြ ုနေင်သ့က်ေုိင်သည်အ့ချက်အလက်များမောရအာက်ပါအတိုင်းေြ စ်ပါသည်။ 

စီမံကိန်းအေိုပြ ုသူ၏အချက်အလက်များ 

စီမံကိန်းအေိုပြ ုသူ Eastern Mining Co., Ltd. (EM) 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအမည် 
ခဲမေြ ူ၊အေြ ိုက်နက်နေင်ရ့ှာှာသတ္တ ုများတးူရော်သန့်စင်

ထုတလ်ုပ်ခြ င်း 

စီမံကိန်းတည်ရနှာ 
တနသာှီတိုင်း၊ ထားဝယ်မြ ို့နယ်၊ရမတ္တာမြ ို့ 

ဘဝပင်ရကျးှွာအုပ်စု 

အုပ်ချုပ်မှုေါရုိက်တာ ဦးခိင်ုလင်း  

ေက်သွယ်ှန်ပုဂ္ဂို လ် 

 

ဦးဝင်းရမာင် 

စီမံကိန်းမန်ရနဂျာ (၀၉-၄၂၅၂၆၂၄၄၀) 

စီမံကိန်းအေိုပြ ုသူတင်ပြ သည့် 

စီမံကိန်းှည်ှွယ်ချက် 

သတ္တ ုတူးရော်ရှးလုပ်ငန်းများလုပ်ရောင် ခြ င်းေြ င့်ကုမ္ပဏီ

အကျိုးစီးပွားအပြ င် နုိင်ငံရတာ်ဝင်ရငွ တုိးတက်ှ ေှရိစှန် 

နေင့်အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ ပုိမိေုန်တးီရပးနိငု်ှန်၊ 

စီမံကိန်းအေုိပြ ုသူတင်ပြ သည့်ပတ် 

ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှး ရပါ်လစီနေင့်််် 

အလုပ်သမားခန့်ထားရှး ရပါ်လစီ 

- မိမိတို့ ကုမ္ပဏီလိမီအရနေြ င် ့ပတ်ဝနး်ကျင်နေင်ပ့တ်ဝန်း 

ကျင်ရန  လူထု အရပါ် မိမိတို့  စီမံကိန်းရကေ ာင် ့ေြ စ်ရပါ် 

လာမည့် မည်သည့် ထိခိုက်မှုမျိုးကိမုေိ ုတာဝန်ယူတား 

ေီး ကာကွယ် လုပ်ရောင်ရပးသွားမည် ေြ စ်ပါသည်။           

- အလုပ်သမားခန့်အပ်ှာတွင်လည်း သတ်မေတ် အှည် 

အချင်းနေင် ့ကိုက်ညီပါက ရေသခံအလုပ်သမားများအား  

ဦးစားရပးအစီအစဥ်ေြ င်ခ့န့်အပ်သွားပါမည်။ 
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၂-၄။ အစီှင်ခံစာလုပ်ရောင်ှသည့်ှည်ှွယ်ချက်  

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ်အား ရအာက်ရော်ပြ ပါ ှည်ှွယ်ချက်များအှ ရှးေဲွခဲ့ခြ င်းေြ စ်ပါသည်။ 

(က) စီမံကိန်းမစတင်မေီ နေင်စ့တင်ပြ ီးပတ်ဝန်းကျင်အရခြ အရနများအားနိှုင်းယေဥ်ရော်ပြ နုိင်ရှးအတွက်  

စီမံကိန်းဧှိယာအတွင်း ရမြ ေီလွှာအှည်အရသွး နေင်ရ့ှအှည်အရသွးတို့အားဓါတ်ခွစဲမ်းသပ် 

 ပြ ီးမေတတ်မ်းတင်ထား ေှိှန်၊ 

(ခ)   စီမံကိန်းရကေ ာင့်ေြ စ်ရပါ်လာမည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအားရလ့လာရော်ပြ ရပးှန်၊  

(ဂ)   ထိခုိက်မှုများအား အနည်းေံုးေြ စ်ရစှန်ရလျာ့ချရပးနုိင်မည့် နည်းစဥ်များအား ေှာရေွတင်ပြ ရပးှန်၊  

(ဃ)  ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေှ/ိမ ေှိစဥ်ေက်မပြ တ်ရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအစီအမံများချမေတရ်ပးှန်၊ 

(င)  ေွဲ့ စည်းထားသင်သ့ည် ့ ပတ်ဝနး်ကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုေုိင်ှာအေွအဲစည်းများအား အေုိပြ ုေွဲ့ စည်းရပး 

ှန် အစ ေှသိည့်ှ ည်ှွယ်ချက်များေြ င့်ရှးေဲွခဲပ့ါသည်။ 

 

၂-၅။ စီမံကိန်းရှးေဲွသည့် ကုမ္ပဏီနေင့်သက်ေုိင်သည့်အချက်များ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ်ရှးေဲွသည်တ့တိယအေွဲ့ အစည်း တစ်ခုေြ စ်သည့် Ever Green Tech  

Environmental Services and Training Co., Ltd.    နေင် ့ သက်ေုိင်သည့်  အချက်အလက်များ  မော  

ရအာက်ပါအတုိင်းေြ စ်ပါသည်။ 
 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးစိမံချက်ရှးေဲွသည့်ကုမ္ပဏီ 

အစီှင်ခံစာအတွက်ပါဝင်သည့် 

ပညာ ေှင်များ 

ရေါက်တာရကျာ်စွာတင် ့Ph.D. (Mining) 

ရေါက်တာသိန်းထွန်း     Ph.D. (Metallurgy) 

ရေါက်တာမျိုးမင်းထွန်း  Ph.D. (Metallugy) 

ရေါက််တာရကျာ််ရဇမိးု   Ph.D. (Botany) 

ဦးမင်းရအာင်               M.Sc. (Chemistry)     

မနန္ဒာနွယ်                    B.E. (IT); Dip. in EIA/EMS 

မသဇင်ရထွး                 B.E. (IT); Dip. in EIA/EMS 

မယုဇနမုိးြမင် ့               B.Sc. (Forestry) 

ကုမ္ပဏီအမည် 
Ever Green Tech Environmental Services and 

Training Co., Ltd. 
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ကုမ္ပဏီလိုင်စင်အမေတ် ၃၃၄၄/ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (ှက) 

ေက်သွယ်ှန် လိပ်စာ 
အမေတ်(၁၉၂)ရအ၊ ဓမ္မသုခလမ်းနေင့်အင်းစိန်လမ်းရထာင်၊့ 

လိှုင်မြ ို့နယ်၊ ှန်ကုန်မြ ို့။ 

ေက်သွယ်ှန် ေုန်းနံပါတ် 09-91019166, 09-799700171 

E-mail 11kyawswar@gmail.com 

Contact person 

ရေါက်တာရကျာ်စွာတင့် 

Principal Environmental and Social Consultant 

(09-43106929) 

 

၂-၆။ အစီှင်ခံစာနယ်ပယ်အကျယ်အဝန်း  

ပထမေံုးအစီှင်ခံစာ အကျဥ်းချုပ်အား ရော်ြပထား ေှပိါသည်။ ထိရုနာက် စီမံကိန်းနေင်တ့ိကု်ရိကု်ရသာ် 

လည်းရကာင်း၊ သွယ်ဝိကု်၍ ရသာ်လည်းရကာင်းေက်စပ်လျက် ေှသိည် ့ဥပရေပြ ဌာန်းချက်များ၊ နည်းဥပ  

ရေများ၊ ေဏ်ရကေ းများအရကေ ာင်းအားရော်ြပထား ေှပိါသည်။ ထိရုနာက် စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်အရနအ 

ထားများနေင် ့ ပတ်ဝနး်ကျင် ေှထိိခိုက်လွယ်သည် ့ အရကေ ာင်းအှာများအားရော်ြပထား ေှပိါသည်။ ေက် 

လက်ပြ ီး သတ္တ ုတူးရော်ရှးနေင်သ့တ္တ ုသန့်စင်ရှးလုပ်ငန်းများအရကေ ာင်းအား ရော်ြပထား ေှိပြ ီး အေိုပါ 

လုပ်ငန်းစဥ်များရကေ ာင် ့ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိုက်နိငု်မှုများ နေင့် ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန် လုပ်ရောင်ှမည် ့

နည်းလမ်းအားလည်း ရော်ြပထား ေှပိါသည်။ ေက်လက်ြပီး ပတ်ဝနး်ကျင် စီမံခန့်ခွမဲှု အစီအစဥ်များ၊ 

ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအစီအစဥ်များ၊ အရှးရပါ်အရခြ အရနစီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဥ်များ၊ လုပ်သားများ 

လုပ်ငန်းခွင်လုံခြ ုံရှး နေင့် ကျန်းမာရှးေုိင်ှာစီမံခန့် ခဲွမှုများ၊ တာဝန်သိလူမှုေွံ့ေြ ိုးမှု ှံပုံရငွ စီမံခန့်ခွမဲှုအ 

ရကေ ာင်းအားရော်ြပထား ေှပိါသည်။ နိဂုံးချုပ်အရနေြ င် ့ အေိုပြ ု စီမံကိန်းရကေ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အရပါ်ထိ 

ခိကု်နိုင်မှုများအား ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန် လုပ်ရောင်နိုင်ြခင်း ေှ/ိမ ေှနိေင် ့လုပ်ရောင်ခွင့်ပြ ုှန် သင့််/ 

မသင့် အား နိဂုံးချုပ်အရနေြ င် ့သုးံသပ် တင်ပြ ထားပါသည်။ 

 

၂-၇။ စီမံကိန်းအားအတည်ပြ ုရကေ ာင်းနေင့်တာဝန်ယူရကေ ာင်းကတိခံဝန်ချက် 
 

(က) စီမံကိန်းအရကာင်အထည်ရော်ရောင်ှွက်သူ၏ကတိကဝတ် 

ကျွန်ရတာ်များ၏ Eastern Mining Co., Ltd. မေ ရအာက်ရော်ပြ ပါ အချက်များအား ရလးစားလိုက်နာ 

လုပ်ရောင်သွားမည် ြေစ်ရကေ ာင်းဝန်ခံကတိပြ ုပါသည်။ 
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(က)  ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရှး အစီှင်ခံစာတွင် ရော်ြပထားရသာ ကျွနေပိ်တို့၏ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးနေင့် လူမှုစီးပွား ေွံ့ ေြ ိုးတိးုတက်ရှး ခံယူချက်များအတိငု်း မရသွမတိမ်း 

လုပ်ရောင်သွားပါမည်။ 

(ခ) အစီှင်ခံစာတွင် ပါ ေှရိသာစီမံကိန်းနေင့် သက်ေုိင်သည့် ထုတ်ပြ န်ထား ေှိရသာ ဥပရေများ၊ 

နည်းဥပရေများနေင်တ့ကွ လမ်းညွှန်ချက်များအားလည်း သိ ေှိပြ ီး လိကု်နာရောင်ှွက်သွားပါမည်။ 

(ဂ)  အစီှင်ခံစာတွင် ချမေတရ်ှးေွဲထားရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရ ေှာင်လွှဲနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ၊ 

ထိခိုက်မှုရလျာ့ချ ရှးနည်းလမ်းများနေင့် ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှး အစီအစဥ်များကုိ အပြ ည်အ့ဝ 

လိကု်နာရောင်ှွက်သွားမည် ြေစ်ရကေ ာင်းနေင့် လိကု်နာရောင်ှွက်ခြ င်း မ ေှခိဲ၍့ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိုက်မှု 

တစ်စုံတစ်ှာ  ေြ စ်ရပါ်ခ့ဲပါက မိမိတို့၏တာဝန်သာေြ စ်ပါသည်။ 

(ဃ) အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းခွင် လုံခြ ုံရှးနေင့် ကျန်းမာရှးအတွက် အထးူအရလးထား 

ရောင်ှွက်သွားပါမည်။ 

(င)    တာဝန်သိ လူမှုအကျိုးပြ ု ှံပုံရငွ သံုးစွဲှ န် အေိုပြ ုထားသည်အ့တိုင်း တိတကိျကျ သံုးစွဲသွားမည် 

 ေြ စ်ပါသည်။ 

(စ)  စီမံကိန္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္၊ကုမၸဏီကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ရန္ခန္ ႔ထားေသာ၊ ငွား 

ရမ္းထားေသာ သုိ ႔မဟုတ္ အခြင့္အာဏာ ေပးအပ္ထားေသာ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ား၊ ဆပ္ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ား၊ 

အရာရွိမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျပဳလုပ္မႈ  ႏွင့္  ပ်က္ကြက္မႈမ်ား အားလုံးတုိ ႔ အတြက္  

တာဝန္ရွိပါသည္။    

(ဆ) စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူအား စီမံကိန္း မေဆာင္ရြက္မီ ကာလထက္  မနိမ့္က်ေသာ လူမႈစီးပြား 

တည္ၿငိမ္ခုိင္မာမႈ ရရွိသည္အထိ  ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပည္လည္ 

တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား၊ 

သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာန၊ အဖဲြ႔ အစည္းမ်ား ႏွင့္  အျခားသက္ဆုိင္သူမ်ားသည္  ေပၚေပါက္လာသည့္  

ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အားလုံးတုိ ႔အတြက္  တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ပ့ံပုိးေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

တာဝန္ရွိပါသည္။   

(ဇ) မိမိတို့  အရ ေှ့တိငု်းသတ္တ ုတူးရော်ရှး ကုမ္ပဏီလီမီတက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှု အစီအစဥ်တငွ် 

ရော်ပြ ထား ေှသိည့် ကတိကဝတ်များ၊ ရလျှာ့ချရှး အစီအစဥ်များ၊ စီမံခန့်ခွမဲှု အစီအစဥ်များ အားလုးံအား 
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အပြ ည့်အဝ လိကု်နာသွားမည် ြေစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရှး ဥပရေ (၂၀၁၂)၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းရှး နည်းဥပရေ (၂၀၁၅)  တို့အပါအဝင် အစီှင်ခံစာတွင် တင်ြပထားသည့် သက်ေုိင်ှာ 

ဥပရေများ အားလုးံကိုလည်း အပြ ည့်အဝ လိကု်နာ ရောင်ှွက်သွားမည် ြေစ်ရကေ ာင်း ကတိပြ ုပါသည်။ 

 

 

(လက်မေတ်) 

 

အမည်   - 

တာဝန်  - 

ရန့စွဲ  - 

 

 

 

(ခ)အစီှင်ခံစာရှးေဲွသည့်အေွဲ့ အစည်း၏ကတိကဝတ် 

Ever Green Tech Environmental Services and Training Co., Ltd. မေ Eastern Mining Co., 

Ltd. အတွကရ်ေးေွဲရပးရသာ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီှင်ခံစာသည် ရအာက်ရော်ပါအချက်အလက် 

များနေင့်အညီရှးေဲွထားရကေ ာင်း ကတိပြ ုပါသည်။ 

(က) ရှးေဲွထားရသာပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့် ခဲွမှုအစီအစဥ်သည်နိုင်ငံရတာ်ေွဲ့စည်းပံုအ ရြခခံဥပရေ၊ပတ်ဝန်း 

ကျင်ထိန်းသိမ်းရှးဥပရေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုေန်းစစ်ြခင်းေိငု်ှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမျိုးသားပတ် 

ဝန်းကျင်ေုိင်ှာ အှည်အရသွး ထုတလ်ွှတမ်ှု လမ်းညွှန်ချက်များ နေင်အ့ညီရှးေဲွထားပါသည်။ 

(ခ) လက် ေှနိိငု်ငံရတာ်တငွ်ြပဌာန်းပြ ီး (သုိ့မဟုတ်) ြပဌာန်းအတည်ပြ ုမည့်အလုပ်သမားနေင်သ့က်ေုိင်ရသာ 

 ဥပရေများ၊လုပ်ငန်းခွင်နေင့်သက်ေုိင်ရသာဥပရေများ၊နည်း်ဥပရေများ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနေင်လ့မ်းညွှန် 

ချက်များအား ရသွေယ်ခြ င်း မ ေှပိဲရှးေွထဲားပါသည်။ 

(ဂ)   ရှးေဲွတင်ြပထားရသာစီမံကိန်းအေိုပြ ုသူလိုက်နာရောင်ှွက်ှမည်ပ့တ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတားေီး 

ကာကွယ်ရှးလုပ်ငန်းစဥ်များသည်ထိခိုက်မှုအားရ ေှာင်လွှဲခြ င်း၊ရလျာ့နည်းရစှန်လုပ်ရောင်ြခင်း၊အစား

ထုိး ေြ ည်ေ့ည်းရပးခြ င်းစသည်ေြ င့်ထိခိုက်မှုကာကွယ်တားေီးခြ င်းလုပ်ငန်းစဥ်များအတိငု်းလုပ်ရောင်ထား 

ပါသည်။ 
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(ဃ) ရှးေွဲတင်ြပထားရသာ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီှင်ခံစာသည် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိုက်မှုကာကွယ် 

တားေီးခြ င်းလုပ်ငန်းစဥ်များသာမက လုပ်သားများလုပ်ငန်းခွင်လုံခြ ုံရှးနေင်က့ျန်းမာရှး၊ အရှးရပါ်စီမံ 

ခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ်များ၊ သဘာဝရဘး အန္တှာယ်စီမံခန့် ခဲွမှုအစီအစဥ်များ၊ တာဝန်သိလူမှုေံွ့ေြ ိုးမှုှံပုံရငွစီမံ 

ခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ်များ စသည်ြေင်စ့နစ်တကျရှးေွထဲား ပါသည်။  

(င)  စီမံချက်ပါအချက်အလက်များအားလုံးသည် လည်းတတိယအေွဲ့ အစည်းပီသစွာ ဘက်လိုက်မှုမ ေှပဲိ 

စနစ်တကျကွင်းေင်းရလ့လာတိငု်းတာခဲ့ပြ ီးရှးေွထဲားြခင်းေြ စ်ကာအစီှင်ခံစာတွင်ပါဝင်ရသာအချက်အ

လက်များအားလံုးအား တာဝန်ယူပါသည်။  

 

 

 

                                       ရေါက်တာရကျာ်စွာတင့် 
   Principal of Environmental and Social Consultant 

                    Ever Green Tech Environmental Services  
                         and Training Co., Ltd. 
 
 
 
 

ထပ်ေင်လ့က်မေတ်ရှးထုိးပါသည်။ 
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၃။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ ဥပေဒ ႏွင့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 

စီမံကိန္း ႏွင့္ တုိက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ေနသည့္ ဥပေဒ ႏွင့္ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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စီမံကိန်းနေင့်ေက်စပ်လျက် ေှသိည့် ပြ ည်တွင်းဥပ ရေနေင့်ပြ ဌာန်းချက်များ 

 

ဥပေဒနွင့္နည္းဥပေဒမ်ား ခုႏွစ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား 

 
ျပည္ေထာင္စုုသမၼတ 
န္ုုိင္ငံေတာ္ဖြ႕ဲစည္းပုုံ 
အေျခခံ ဥပေဒ 

၂၀၀၈ 

ပုဒ္မ ၄၅ - ႏုိင္ငံေတာ္သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ 
ပုဒ္မ ၂၄ - ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေဆာင္ ရြက္မည္။ 
ပုဒ္မ ၃၄၉ - ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ တူညီေသာ အခြင့္အလမ္းရရိွေစရမည္။ 
 

            ပုဒ္မခြဲ(ခ) အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ 
ပုဒ္မ ၃၅၉ - ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဥပေဒက်ဴးလြန္၍ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကုိ 
ခံရသျဖင့္ အလုပ္ဒဏ္ ထမ္းေဆာင္ခုိင္းျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး 
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္ခ်ထား 
ျခင္းမွတစ္ပါး အဓမၼေစခုိင္းျခင္းကုိ တားျမစ္သည္။         

- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကုိ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္။  

- အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ သမားမ်ား၏ ဘ၀ 
ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္။ 

ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ 

၂၀၁၂ 

ပုဒ္မ ၁၆ - စက္မႈနယ္ေျမရိွ လုပ္ငန္းကုိျဖစ္ေစ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ လုပ္ငန္း 
ကုိျဖစ္ေစ၊ ၀န္ၾကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကုိျဖစ္ေစလုပ္ 
ကုိင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပုဂ ၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ အစည္းသည္ - 

       ပုဒ္မခြ ဲ(က) - စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြေဲရး၊ ျပဳျပင္သန္႔စင္ေရး အပါအဝင္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ စုေပါင္းအစီအမံတြင္သတ္ 
မွတ္သည့္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းထည့္ဝင္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ 

- ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳ းသား ပတ္၀န္းက်င္ ေရးရာမူ၀ါဒ 
ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္။ 

- စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႕ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ 
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား 
စနစ္တက်  ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလုိ႔ငွာ 
အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ လမ္းညြန္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္။ 
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ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး 
နည္းဥပေဒမ်ား 

၂၀၁၄ 

ပုဒ္မ ၅၅  
        ပုဒ္မခြ ဲ(က) - ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္ 
နည္းႏွင့္အညီ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္အားဝန္ၾကီးဌာနသုိ႔တင္ျပရမည္။ 
        ပုဒ္မခြ ဲ(ခ) - ဝန္ၾကီးဌာနက စိစစ္ သုံးသပ္ျပီး အတည္ျပဳသည့္ပတ္ဝန္း 
က်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ဝန္ၾကီးဌာနကသတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း အေကာင္အတည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

- ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံ 
ခ်က္မ်ားေရးဆြၿဲပီး စနစ္တက် အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကေစရန္၊ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

၂၀၁၅ 

ပုဒ္မ ၈  
    ပုဒ္မခြ ဲ (က) ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ေရးဆြ ဲ အေကာင္ အထည္ 
ေဖာ္ရမယ္။ 
    ပုဒ္မခြ ဲ (ခ) ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ လုိက္နာ  ေဆာင္ ရြက္မႈ 
သက္ေသခံလက္မွတ္ ရယူရမည္။ 
    ပုဒ္မခြ ဲ(ဂ) ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အား ေလ်ာ့ခ်ရန္ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပ 
ေဒမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီသင့္ေလ်ာ္ေသာ  
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ 

-  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံ 
ခ်က္မ်ားေရးဆြၿဲပီး စနစ္တက် အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကေစရန္၊  

-  ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲ မႈ အစီအစဥ္ကုိစနစ္တက်  
မွန္ကန္စြာေရးဆြရဲန္။ 

 

နိုုင္ငံျခားရင္းႏီွး 
ျမွဳပ္ႏံွမွဳဥပေဒ  

၂၀၁၂ 

ပုဒ္မ ၄ - ေအာက္ပါ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ 
တားျမစ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ -  
      ပုဒ္မခြ ဲ(ခ) -ျပည္သူတုိ႔၏က်န္းမာေရးကုိထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
      ပုဒ္မခြ ဲ(ဂ)- သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစ 
ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ပုဒ္မ ၁၇ - ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈသူ၏ တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
       ပုဒ္မခြ(ဲဇ) - ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္း  ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား 
ႏွင့္အညီ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ပ်က္ဆီးမႈ မျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 

-  ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
    ပတ္၀န္းက်င္ကုိ မထိခုိက္ေစရန္။ 
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ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ 
ႏွင့္ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း 
ဥပေဒကုိျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒ 

၁၉၉၄ 
 
၂၀၁၅ 

ပုဒ္မ ၂ ပုဒ္မခြ ဲ(စ်-၁) - ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း  ေလ့လာျခင္း ဆုိသည္မွာ ဓာတ္ 
သတၱဳ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းျပဳလုပ္ေသာ ဓာတ္သတၱဳသုိက္ တစ္ခုခုကုိစီးပြား 
ျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းရိွ/မရိွ ဆန္းစစ္ေလ့လာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ဆုိသည္။ 
ယင္းစကားရပ္တြင္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မည့္ နည္းစဥ္၊ ဆင့္တက္ 
ျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္မည့္ နည္းစဥ္၊ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ 
ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးတြက္ခ်က္မႈမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္သည့္စနစ္ 
ႏွင့္ လူမႈေရးအရ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္သည့္ စနစ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။  
ပုဒ္မ ၁၃ 
ပုဒ္မခြ ဲ (က) - သတၱဳတြင္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားခန္႔ထားျခင္း၊ 
အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ အသက္၊ လစာႏွင့္ အျခား အခေၾကး ေငြမ်ားသတ္ 
မွတ္ျခင္း၊ 
ပုဒ္မခြ(ဲခ) - သတၱဳတြင္း ၏ ေျမေပၚေျမေအာက္၌ အလုပ္ လုပ္ရက္ႏွင့္အလုပ္ 
နားခ်ိန္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊  
ပုဒ္မခြ(ဲဂ) - သတၱဳတြင္း၌ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းရန္ႏွင့္ မေတာ္တဆ 
ျဖစ္ပြားမႈမွ ကာကြယ္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ပုဒ္မခြ(ဲဃ) - သတၱဳတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမား၏ သက္သာ ေခ်ာင္ 
ခ်ိေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔အတြက္ 
စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 
ပုဒ္မခြ(ဲင)- ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ 
ငန္းမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမရိွေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ပုဒ္မခြ(ဲင-၁) - ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈအနည္းဆုံး ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ 
စီးပြားထိခုိက္မႈမရိွေစရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ရန္ပုံေငြထားရိွျခင္း၊ 
 

- သတၱဳသယံဇာတပစၥည္းမ်ားထိန္းသိမ္း 
ေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရး၊ အသုံး ခ်ေရးႏွင့္သုေတ 
သနျပဳေရး လုပ္ငန္း မ်ား ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး 
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
- သတၱဳလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ မရိွေစ 
ရန္။ 
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ပုဒ္မခြ(ဲင-၂) - ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းျပီးဆုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပိတ္ 
သိမ္းသည့္အခါ လုပ္ငန္းေျမေနရာအား သတၱဳတြင္း ပိတ္သိမ္းမႈ အစီအစဥ္ပါ 
အတုိင္း ေျမယာျပဳျပင္ျခင္း၊ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ 
 စိမ္းလန္းစုိေျပေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္၍သတ္မွတ္ခ်က္ 
ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 
ပုဒ္မခြ(ဲစ)- သတၱဳတြင္း ၌ ျဖစ္ပြားသည့္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမ်ား ႏွင့္ ယင္း 
မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ လူ႔အသက္ဆုံးရႈံးျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္ ခႏၶာထိခုိက္မႈ 
မ်ားကုိ သတင္းပုိ႔အစီရင္ခံျခင္း၊ 
ပုဒ္မခြ(ဲဆ)- စစ္ေဆးေရးအရာရိွခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအရာရိွမ်ား၏ စစ္ေဆး 
မႈကုိ ခံယူျခင္း။ 
 
အခန္း ၅- ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ရန္ေျမႏွင့္ေရသုံးစြခဲြင့္ 
ပုဒ္မ ၁၅- ဝန္ၾကီးဌာနသည္ ဓာတ္သတၱဳ စီးပြားထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ ေျမကုိ 
ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးငွာ လုိအပ္လွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမသိမ္းယူႏုိင္ေရး 
အတြက္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ပုဒ္မ ၁၆- ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွသူသည္ ဓာတ္သတၱဳ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေရကုိ ရယူ သုံးစြရဲန္ 
လုိအပ္ပါက ဦးစီးဌာနသုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဦးစြာ တင္ျပရမည္။ 
ပုဒ္မ ၁၇- ဦးစီးဌာနသည္ ပုဒ္မ၁၆အရ တင္ျပခ်က္ကုိ စိစစ္၍ ဓာတ္ 
သတၱဳထုတ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွသူသည္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေရကုိ 
ရယူသုံးစြရဲန္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွပါက တည္ဆဲ ဥပေဒ 
ႏွင့္ အညီ ေရသုံးစြခဲြင့္ ရရိွေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ ဌာန၊ 
အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
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သစ္ေတာဥပေဒ ၁၉၉၂ 

ပုဒ္မ ၁၂ - မည္သူမဆုိ သစ္ေတာနယ္ေျမႏွင့္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းလ်က္ 

ရိွသည့္ အစုိးရက စီမံခန္႔ခြခဲြင့္ရိွေသာ ေျမအတြင္း - 

 (က) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ၾကီးဌာန၏သေဘာတူညီခ်က္ 

ကုိ ၾကိဳတင္ရယူရမည္။ 

ပုဒ္မ ၄၂ - မည္သူမဆုိ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း 

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ထုိသူအား ေငြဒဏ္ က်ပ္၂၀၀၀၀အထိျဖစ္ေစ၊  

ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ ရပ္လုံးျဖစ္ေစ က်ခံ ေစရမည္-  

            (က) ၾကိဳးဝုိင္းေတာအတြင္းရိွ မည္သည့္သစ္ပင္မဆုိ ခုတ္လဲွ ျခင္း၊ 

ပုိင္းျဖတ္ျခင္း၊ သင္းသတ္ျခင္း၊ ထစ္မွတ္ျခင္း၊ ခ်ိဳ းျဖတ္ျခင္း၊ ေဖာက္ထြင္းျခင္း၊ 

မီး သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ 

-  သဘာ၀သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားကုိထိန္းသိမ္း 

ကာကြယ္ရန္ 

သစ္ေတာနညး္ဥပေဒ ၁၉၉၅ 

နည္းဥပေဒ ၂၀- သစ္ေတာနယ္ေျမႏွင့္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းလွ်က္ရိွသည့္ 

အစုိးရက စီမံခန္႔ခြခဲြင့္ရိွေသာ ေျမအတြင္း 

နည္းဥပေဒခြ(ဲက) - ဖြ႕ံျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းသုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးစီမံကိန္း လုပ္ငန္း 

တစ္ရပ္ရပ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ သဘာ၀၀န္းက်င္အားထိခုိက္ပ်က္စီး 

ေစျခင္းမရိွလ်င္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာနက ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ 

နည္းဥပေဒ ၂၂- နည္းဥပေဒ၂၀၊ နည္းဥပေဒခြ ဲ(က) သုိ႕မဟုတ္ နည္းဥပေဒ 

ခြ ဲ(ခ) အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသူသည္- 

နည္းဥပေဒခြ ဲ (က) သက္ဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ သက္မွတ္ခြင့္ျပဳ ထားေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားကုိသာေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။ယင္းသုိ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္သဘာ

၀၀န္းက်င္အား ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္းမရိွ ေစရန္ အေလးဂရုျပဳရမည္။ 

- အစုိးရ၏ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာထိန္းသိမ္းေရးမူ၀ါဒ 

 ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ မူ၀ါဒကုိအေကာင္အထည္ 

 ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ  

 အခန္းက႑ကုိ ျမွင့္တင္ရန္။ 
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Myanmar Mines Rules 1996 

Chapter XIX - Measures for Safety and Prevention of Accidents in 
the Mine 
Chapter XXI - Making Provisions to prevent Detrimental Effects 
due to Mining operations on the Environmental Conservation Works 
105. The holder of a mineral exploration permit or a mineral 
production permit shall;- 
(a) backfill or otherwise make safe bore holes, excavations, 
surface of land damaged during the course of underground 
mining operations to the satisfaction of the Ministry or the 
Department. 
(b) establish forest plantations or pay compensation to as agreed 
when permission of the Ministry of Forestry was sought, if trees 
were cut and cleared for mineral exploration or mineral production 
within a forest land or in a land area covered with forests and 
which is at the disposal of the Government. 
106. In disposing of liquids, wastes, tailings and fumes which 
have resulted from mineral production the holder of a mineral 
production permit or a manager shall undertake laboratory tests 
as may be necessary for the prevention of pollution of water, air 
and land in the environment and for the safety of living beings. 
When in the course of tests toxic materials are found, which are 
harmful to living beings, degradation shall be made by chemical 
means and systematic disposal shall be made only when it is 
assured that there is no danger. 

- To perform according to the rules of the 
mines 
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ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ 

သဘာ၀အပင္မ်ားကာကြ

ယ္ေရးႏွင့္ 

သဘာဝနယ္ေျမမ်ား 

ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ 

၁၉၉၄ 

ပုဒ္မ ၃၅ - မည္သူမဆုိ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း 

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူအားေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ 

ေငြဒဏ္ က်ပ္၁၀၀၀၀အထိျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္-  

(ဃ) သဘာ၀နယ္ေျမအတြင္း ေရထု၊ ေလထုကုိ တမင္ညစ္ညမ္း ေစျခင္း၊ 

ေရစီးေရလာပ်က္စီးေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရတြင္အဆိပ္ခတ္ ျခင္း။ 

(င) သဘာ၀နယ္ေျမ အတြင္း အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္း ကုိျဖစ္ 

ေစ၊ ဓာတ္သတၱဳ အညစ္အေၾကးကုိ ျဖစ္ေစ လက္၀ယ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္စြန္႔ 

ပစ္ျခင္း။ 

ပုဒ္မ ၃၆ - မည္သူမဆုိ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း 

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူအားေထာင္ဒဏ္ ၅ႏွစ္ အထိျဖစ္ေစ၊ 

ေငြဒဏ္ က်ပ္၃၀၀၀၀အထိျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္-  

(က) သာမန္ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘဲ 

သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမဲလုိက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္အနာတရျဖစ္ေစျခင္း၊ယင္းတိရစာၦန္ 

ကုိ ျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏အစိတ္အပုိင္းကုိ ျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရိွဘဲ လက္ဝယ္ထား 

ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္း။ 

 

-  မ်ိဳးသုန္းမည့္အႏၱရာယ္ရိွသည့္ေတာရုိင္းတိရ 

စာၦန္ သဘာဝအပင္မ်ားႏွင့္ယင္းတုိ႔၏ေနရင္း 

ေဒသမ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ 
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(ခ) ကာကြယ္ထားသည့္ သဘာ၀အပင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ သတ္မွတ္ ထားသည့္ 

ေနရာေဒသအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ထုတ္ယူျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း။ 

(ဂ) သဘာ၀နယ္ေျမအတြင္း သက္ရိွသက္မ့ဲ ဖြဲ႕စည္းမႈကုိ ျဖစ္ေစ၊ သဘာ၀ 

အေနအထား တစ္ခုခုကုိ ျဖစ္ေစ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ 

ပုဒ္မ ၃၇ - မည္သူမဆုိ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း 

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူအားေထာင္ဒဏ္ ၇ႏွစ္ အထိျဖစ္ေစ၊ 

ေငြဒဏ္ က်ပ္၅၀၀၀၀အထိျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္-  

(က) လုံး၀ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ 

သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမဲလုိက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အနာတရျဖစ္ေစျခင္း၊ ယင္း 

တိရစာၦန္ကုိ ျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏အစိတ္အပုိင္းကုိ ျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ 

လက္ဝယ္ထားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊သုိ႔မဟုတ္လႊဲေျပာင္းျခင္း 

Protection and 

Preservation of Cultural 

Heritage Regions Laws 

1998 

CHAPTER VII – Prohibitions 20. No person shall carry out any of 

the following in the cultural heritage region:- 

(d) exploring for petroleum, natural gas, precious stones or 

minerals 

- To protect the cultural heritage regions 

from destruction. 

The Workmen 1923 In the Workmen's compensation Act, 1923, the expression" Kyats 
2,160 and Kyats 7,200" contained in clause A (i) of sub-section 
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Compensation Act,  (amen-

ded 

2005) 

(1) of section 4, the expression "two hundred Kyats" contained  
in clause A (ii) of sub-section (1) of section 4, the expression 
"Kyats 3,024and Kyats 10,080" contained in clause B (i) of sub-section 
(1) of section 4, the expression "twelve hundred Kyats" contained in 
clause B (ii) of sub-section (1) of section 4, the expression. 
"one hundred Kyats" contained in the proviso of sub-section (1) of 
section 8 shall be substituted respectively by the expression "the 
amount of compensation prescribed by notification by 
the Ministry of Labour, with the approval of the Government." 
The expression “subject to a maximum of thirty Kyats" contained 
in clause D (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Workmen's 
Compensation Act, 1923 shall be deleted. 
The expression "ten Kyats" contained in sub-section (2) of section 
8, the expression "twenty five Kyats" contained in sub-section (4) 
of section 8, the expression "three hundred Kyats"  
contained in the first proviso of sub-section 
(1) of section 30 of the Workmen's Compensation Act, 1923 shall 
be substituted respectively by the expression "the amount of 
money prescribed by notification by the Ministry of Labour,  
with the approval of the Government. 
The expression "shall be punishable with fine which may extend 
to one hundred Kyats" contained in sub-section (1) of section 18 
A of the Workmen's Compensation Act, 1923 shall be 
substituted by the expression "shall be punishable with fine which 
may extend to Kyats 10,000." 
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အခြ ားေက်စပ်လျက် ေှရိသာ ဥပရေ၊ မူဝါေ နေင်ြ့ပဌာန်းချက်များအားရအာက်ပါဇယားြေင့်အနေစ်ချုပ်ရော်ြပ 

ထားပါသည်။ 

 

Laws and 
Regulations 

Year Purposes 

National 
Environmental 
Quality 
Guidelines 
(NEQG)  

2015 

The NEQG sets out emission standards for 
air, noise and effluent discharges for oil 
and gas operations.  The project shall 
consider emissions standards in its 
environment impact assessment 
and environmental management plan. 

Public Health 
Law 

1972 
To promote and safeguard public health 
and to take necessary measures in 
respect of environmental health. 

Myanmar 
Investment Law 

2016 

To develop responsible investment 
businesses which do not cause harm to 
the natural environment and the society 
for the benefit of the Union and its citizens 

Private 
Industrial 
Enterprise Law 

1990 

To narrow down the gap between rural 
development and urban development 
by the development and improvement of 
industrial enterprises; to avoid or reduce 
the use of technical know-how which 
cause environmental pollution; to cause 
the use of energy in the most economical 
manner. 

National 
Environmental 
Policy 

1994 

To ensue sound environmental policies in 
the utilization of water, land, forest, 
mineral resources and other natural 
resources in order to conserve the 
environment and prevent its degradation. 

Protection of 
Wildlife and 
Wild Plants and 
Conservation 
of Natural Areas 
Law 

1994 

To protect wildlife, wild plants and 
conserve natural areas, to contribute 
towards works of natural scientific 
research, and to establish zoological 
gardens and botanical gardens. 
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Protection and 
Preservation of 
Cultural 
Heritage 
Regions Laws 

1998 

To implement the protection and 
preservation policy with respect to 
perpetuation of cultural heritage that 
has existed for many years; to protect 
and preserve the cultural heritage 
regions and the cultural heritage. 

Conservation 
of Water 
Resources and 
Rivers Law 

2006 

 
To conserve and protect the water 
resources and rivers system for beneficial 
utilization by the public; to prevent 
environmental impact. 

Myanmar 
National 
Investment 
Law 

2013 
To develop national businesses and 
investments compatible internationally. 

Myanmar Fire 
Force Law 

2015 

To take precautionary and preventive 
measure and loss of state own property, 
private property, cultural heritage and 
the lives and property of public due to 
fire and other natural 
disasters 

Prevention 
from Danger 
of Hazardous 
Chemical and 
Associated 
Material Law  

2013 
To prevent damage to environmental 
resources and living organisms due to 
chemicals and associated materials 

The Land 
Nationalization 
Act 

2006 

With some exceptions stipulates that all 
types of agricultural land are owned by 
the President. Mentions that in case of a 
breach of the regulations, even the land 
exempted from government confiscation 
will be forfeited to the country without 
compensation. States that the President 
reserves rights to decide the crops to be 
gown on agricultural lands. 
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The Social 
Security Law 

2012 

The employers and workers shall co-
ordinate with the Social Security Board or  
insurance agency in respect of keeping 
plans for safety and health in order to 
prevent employment injury, contracting 
disease and decease owing to 
occupation and in addition to safety and 
educational work of the workers and 
accident at the establishment. 

Underground 
Water Act 

1930 

Protection of underground sources of 
water supply; This act prohibits sinking of 
a tube for the purpose of obtaining 
underground water except under and in 
accordance with the terms of a license 
granted by the water officer, Township 
Officer or sub-divisional officer had power 
to close a license tube after exercising 
jurisdiction over the local area 
concerned and the expense of such 
closure shall be recoverable from the 
owner of the tube as if it were an arrear 
of land-revenue. 

The Protection 
of rights of 
National Race 
Law 

2015 

Consists of four bills, as submitted to the 
legislature; Buddhist Women’s Special 
Marriage Bill, Religious Conversion Bill, 
Monogamy Bill and Population Control Bill. 

Minimum 
Wages Law 

2013 

This Law was enacted to meet with the 
essential needs of the workers, and their 
families, who are working at the commercial, 
production and service, agricultural and 
livestock breeding businesses and with the 
purpose of increasing the capacity of the 
workers and for the development of 
competitiveness, 

Labour 
Organization 
Law,  

2012 

This Law was enacted, to protect the rights of 
the workers, to have good relations among 
the workers or between the employer and 
the worker, and to enable to form and carry 
out the labour organizations systematically 
and independently 



Environmental Management Plan (EMP) for Eastern Mining Co. Ltd.        

G-T/EMP-1-27/17                                                                                       September, 2018 
  
 

        Ever Green Tech Environmental Services and Trainaing Co., Ltd.                             29 

The 
Settlement of 
Labour Dispute 
Law,  

2012 

The Pyidaungsu Hluttaw hereby had 
enacted this Law for safeguarding the right 
of workers or having good relationship 
between employer and workers and making 
peaceful workplace or  
obtaining the rights fairly, rightfully and 
quickly by settling the dispute of employer 
and worker justly 
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၃-၁။ ဒဏ္ေၾကးမ်ားနွင့္ အျခားစီမံခန္႔ခြေဲရးဆုိင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား 

 ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါလိုက္နာေဆာာင္ရြက္ရန္ ပ်ကက္ြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေနွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ 

မႈမ်ားအတြက္ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအပုိဒ္၁၂၅အရ၀န္ႀကီးဌာနကဒဏ္ေၾကးေငြခ်မွတ္သည့္အခါခ်မွတ္သည့္ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားကိုေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရိွေစဘအဲျပည့္အ၀ေပးေဆာင္ရန္ 

တာ၀န္ရိွသည္။ 

စဥ္ လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္သည့္အခ်က္မ်ား ဒဏ္ေၾကးေငြ 
၀န္ႀကီးဌာနကသီးျခားေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ 

အေရးယူမႈမ်ား 

၁ ၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ကာလအတြင္း 
တင္သြင္းရမည့္အစီရင္ခံစာကို စီမံကိန္း အဆို 
ျပဳသူက အခ်ိန္မီတင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ မွ ၅၀၀ သို႔မဟုတ္ 
ယင္းႏွင့္ညီမၽွေသာျမန္မာက်ပ္ေငြ+ရက္လြန္ဒဏ္
ေၾကးတစ္ရက္လ်ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ မွ 
၂၅ သို႔မဟုတ္ ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

- လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္သတိေပးစာထုတ္ျခင္း၊ 

၂ တာ၀န္အရေဆာင္ရြက္သူအရာရိွအားေနွာက္ 
ယွက္ျခင္း၊ ဟန္႔တားျခင္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ မွ ၅၀၀၀ သို႔မဟုတ္ 
ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

- လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္သတိေပးစာထုတ္ျခင္း၊ 
- ျပစ္မႈဆိုင္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

၃ ၀န္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ 
လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပုိ႔ 
တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ သို႔မဟုတ္ 
ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

- EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အတည္ျပဳခ်က္ တစ္ခု 
    လုံးသို႔မဟုတ္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားဆိုင္းင့ံျခင္း၊ 
- EMP/ EMP-CP/ EMPOPအတည္ျပဳခ်က္တစ္ခုလံုး  

သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 
- ျပစ္မႈဆိုင္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

၄ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔အစည္းအပါ 
အ၀င္၀န္ႀကီးဌာနသို႔မဟုတ္ကိုယ္စားလွယ္ကစစ္
ေဆးရန္နွင့္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ေတာင္း 
ခံသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပရန္ 
ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ မွ ၅၀၀၀ သို႔မဟုတ္ 
ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာျမန္မာက်ပ္ေငြ 

- လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သတိေပးစာထုတ္ ျခင္း 
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၅ ၀န္ႀကီးဌာနကျပန္လည္ျပင္ဆင္ေစသည့္EMPအ
ရ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ႀကိဳတင္ အတည္ျပဳခ်က္/ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္မရရိွဘျဲပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသို႔မဟုတ္
အျခားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း၊ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ သို႔မဟုတ္ 
ယင္းႏွင့္ညီမၽွေသာျမန္မာက်ပ္ေငြ+ရက္လြန္ဒဏ္ 
ေၾကး တစ္ရက္လ်ွင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၅၀ မွ  
၅၀၀ သို႔မဟုတ္ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာျမန္မာက်ပ္ေငြ 

- ျပစ္မႈဆိုင္ရာအေရးယူေဆာင္္ရြက္ျခင္း 

၆ ၀န္ႀကီးဌာနက အတည္မျပဳရေသးေသာ EMP/ 
EMP-CP/ EMP-OP ကိုေဆာင္ရြက္ အေကာင္ 
အတည္ေဖာ္ျခင္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ သို႔မဟုတ္ 
ယင္းႏွင့္ညီမၽွေသာျမန္မာက်ပ္ေငြ+ရက္လြန္ဒဏ္ 
ေၾကးတစ္ရက္လ်ွင္အေမရိကန္ေဒၚလာ၅၀မွ၅၀၀  
သို႔မဟုတ္ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

- ျပစ္မႈဆိုင္ရာအေရးယူေဆာင္္ရြက္ျခင္း 

၇ ၀န္ႀကီးဌာနကထုတ္ေပးသည့္ လိုက္နာေဆာင္ 
ရြက္ရန္ သတိေပးစာ သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းရန္ 
သတိေပးစာတို႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀+ရက္လြန္ 
ဒဏ္ေၾကးတစ္ရက္လ်ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၀၀ မွ ၅၀၀ သို႔မဟုတ္ ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

- EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အတည္ျပဳခ်က္တစ္ခုလံုး  
သို႔မဟုတ္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအား ဆိုင္းင့ံျခင္း 

- EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အတည္ျပဳခ်က္တစ္ခုလံုး  
သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအား ရပ္ဆိုင္းျခင္း 

၈ ပတ၀္န္းက်င္ပ်က္ယြင္းမႈကိုၿခိမ္းေျခာက္ေသာျဖစ္ 
စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအား၀န္ႀကီးဌာနသို႔အသိေပးတင္ျပ 
ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ သို႔မဟုတ္ 
ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

- လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သတိေပးစာထုတ္ျခင္း၊ 
- EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အတည္ျပဳခ်က္ တစ္ခု 

လံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားဆိုင္းင့ံျခင္း၊ 
- EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အတည္ျပဳခ်က္တစ္ခုလံုး  

သို႔မဟုတ္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 

၉ EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အရေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈေရး၊ အမ်ား ျပည္သူ 
က်န္းမာေရးနွင့္သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းသို႔
မဟုတ္ အိုးအိမ္၊စည္းစိမ္ကိုၿခိမ္းေျခာက္ေသာျဖစ္ 
စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုအဆင့္အလိုက္ကာကြယ္တား
ဆီးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၅၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ သို႔မဟုတ္  
ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

- လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သတိေပးစာထုတ္ျခင္း၊ 
- EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အတည္ျပဳခ်က္ တစ္ခု 

လံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားဆိုင္းင့ံျခင္း၊ 
- EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အတည္ျပဳခ်က္တစ္ခုလံုး  
- သို႔မဟုတ္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 
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၁၀ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ပါ စည္း 
ကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အခုိးအေငြ႕ထုတ္ 
လႊတ္မႈကန္႔သတ္ခ်က္ ပမာဏခြင့္ျပဳခ်က္ကို 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ 
သို႔မဟုတ္ ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

- လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သတိေပးစာထုတ္ျခင္း၊ 
- EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အတည္ျပဳခ်က္ တစ္ခု 

လံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားဆိုင္းင့ံျခင္း၊ 
- EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အတည္ျပဳခ်က္တစ္ခုလံုး  
သို႔မဟုတ္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 
 

၁၁ လူမႈေရးထိခုိက္မႈမ်ားအရ ေပးေလ်ာ္ရန္ သတ္  
မွတ္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိေပးေလ်ာ္ရန္ ပ်က္ 
ကြက္ျခင္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ 
သို႔မဟုတ္ ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

- လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သတိေပးစာထုတ္ျခင္း၊ 
- EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အတည္ျပဳခ်က္ တစ္ခု 

လံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားဆိုင္းင့ံျခင္း၊ 
- EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အတည္ျပဳခ်က္တစ္ခုလံုး  
သို႔မဟုတ္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 

၁၂ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအေပၚ မူတည္၍ မူလ 
တည္ရိွသည့္ လူမႈအေျခအေနမ်ားကိုျပန္လည္ 
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ 
သို႔မဟုတ္ ယင္းနွင့္ညီမ်ွေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

- လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သတိေပးစာထုတ္ျခင္း၊ 
- EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အတည္ျပဳခ်က္ တစ္ခု 

လံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားဆိုင္းင့ံျခင္း၊ 
- EMP/ EMP-CP/ EMP-OP အတည္ျပဳခ်က္တစ္ခုလံုး  
သို႔မဟုတ္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 

 

အတိုေကာက္စကားလံုးမ်ား အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းေဖာ္္ျပခ်က္- 

 (က) ECC = Environmental Compliance Certificate (ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္) 

 (ခ) EMP  = Environmental Management Plan (ပတ၀္န္းက်င္စိီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္) 

 (ဂ) EMP-CP = Environmental Management Plan-Construction Phase (တည္ေဆာက္ေရးကာလပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္) 

 (ဃ) EMP-OP = Environmental Management Plan-Operational Phase (လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ကာလ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္)
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မိမိတုိ႔ Eastern Mining Co., Ltd.  ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ ခဲြမႈအစီအစဥ္ တြင္  ေဖာ္ျပထားေသာ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု  သတ္မွတ္ထားသည့္  အထက္ေဖာ္ျပပါ  ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားအားလုံးကုိ  အျပည့္အဝ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳပါသည္။   

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ ခဲြမႈအစီအစဥ္ပါ ကတိကဝတ္မ်ား၊ ပတ္ဝန္း 

က်င္ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္  အစီအစဥ္မ်ားကုိ အျပည့္အဝအစဥ္အၿမဲ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 

 

 

(လက်မေတ်) 

 

အမည်   - 

တာဝန်  - 

ရန့စွဲ  - 
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၄။ စီမံကိန်းအရကေ ာင်းရော်ြပချက် (Project Description) 

အေိုပြ ုစီမံကိန်းနေင်ပ့က်သက်သည် ့အရသးစိတအ်ချက်အလက်များမော ရအာက်ပါအတုိင်းေြ စ်ပါသည်။ 

 

၄-၁။စီမံကိန်းတည်ရနှာ 

ဘဝင်သတ္တ ုတွင်း (ရှပူရတာင်လုပ်ကွက်)သည် တနသာှီတိုင်း၊ထားဝယ်မြ ို့နယ်၊ရမတ္တာမြ ို့၊ဘဝပင်ရကျး 

ှွာအုပ်စု အနးီ (Coordinate) အမှတ် (N 14º 09’34.69” , E 98º 24’ 03.09”) တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ပုံအတုိင္း တည္ရိွပါသည္။ 
 

 
 

စီမံကိန်းတည်ရနှာြပပံု 

 

စီမံကိန်းနေင်ပ့က်သက်သည်အ့ရကေ ာင်းအှာအချို့အား ရအာက်ပါဇယားတွင် ရော်ပြ အပ်ပါသည်။ 

စဥ် အရကေ ာင်းအှာ ရော်ပြ ချက် 

၁။ စီမံကိန်းပုစံံ သတ္တ ုတူးရော်သန့်စင်ခြ င်း 

N 

စီမံကိန်း လုပ်ကွက် 

ြမစ်-ရချာင်း 

ကားလမ်း 

လုပ်ကွက် 

လမ်းမ 
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၂။ အဓိက ေှာရေွသည့်သတ္တ ုရုိင်း ခဲမေြ ူ၊ အေြ ိုက်နက်နေင့်ရှာှာသတ္တ ုများ 

၃။ သတ္တ ုတူးရော်သည့်နည်း စနစ် ဟင်းလင်းေွင့်် (Open Cut & Open Pit) စနစ်များ 

၄။ 
သတ္တ ုသန့်စင်သည့် 

နည်းစနစ် 

သတ္တ ုရုိင်းပါဝင်ရသာ  ရြမစာတုိ့အား ရှအားေြ င့်ထိးုချ 

၍ အှွယ်ကြ ီးမားသည္မ်ားကိေုယ် ေှားကာ 

အမှုန့်ကြ ိတ်ပြ ီး လှုပ်ခါ စက်များေြ င့် အလိုှ ေရိသာ 

သတ္တ ုအားေမ်းယူရသာစနစ် 

၅။ ထုတလ်ုပ်မှု တစ်နှစ(်၂၀)တန် 

၆။ ရှသုးံစွမဲှု တစ်ရန့လျှင် (၇၀၀) ဂါလံခန့် 

၇။ သုးံစွသဲည်ရ့ှအှင်းအမြ စ် 
မုိးရာသီတြင္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရမ်ားအား ၄ လက္မ 

ပုိက္ျဖင့္ သတၱဳတြင္းသုိ႔သြယ္ယူပါသည္။ 

၈။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသံုးစွမဲှု ေီဇယ်မီးစက် 

၉။ 

သတ္တ ုတူးရော်ှာတွင်အသုးံပြ ုသည့်

စက်ယန္တယားများ 

 

 ရြမတူးယာဥ် (Back hoe)                 - ၃ စီး 

ရမြ သယ်ယာဥ် (Dump Truck)        - ၇ စီး 

ဘူေိဇုာ (Bulldozer)                         - ၁ စီး 

ေီဇယ်ေီသယ်ယာဥ်                          - ၁ စီး 

၁၀။ ရလာင်စာေပီမာဏ တစ်ႏွစ္လ်င္ဂါလ-၃၅၀၀၀ခန္႔ (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ + မီးစက္) 

၁၁။ 
သတ္တ ုသန့်စင်ှာတွင်အသုးံပြ ုသည့်

စက်ပစ္စည်းများ 

ဂျင်နရှတာ (Generator)              - ၁ လံုး 

 ရကျာက်ခွဲစက် (Jaw Crusher)       - ၁ လံုး 

ရကျာက်ကြ ိတစ်က် (Ball Mill)၊          - ၁ လံုး 

လှုပ်ခါစက် (Shaking Table)         - ၁၂၀ လံုး 

၁၂။ 
သတ္တ ုစင်ပါဝင်မှုအေင့်မြ ှင့်ပြ ုပြ င်ှာ 

တွင်အသုးံပြ ုရသာဓာတုပစ္စည်းများ 

ဇင်သိမ်(့Xanthatecompound) - တစ ္ႏွစ္လွ်င္ 

                                                 ၂၀၀ကီလုိဂရမ္ 
ေီဇယ်(Diesel)                            -တစ္ႏွစ္လွ်င္၁၀၀ဂါလံ 
ောလေြ ူှစ်အက်စစ် (Dilute Sulphuric Acid)                                                

                                                -တစ္ႏွစ္လွ်င္၂၀ လီတာ 
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၁၃။ စီမံကိန်းဧှိယာအကျယ်အဝန်း ၄၉ ဧက 

၁၄။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 
အှည်- တစ်ရန့လျှင် (၇၀၀) ဂါလံခန့်  

ရြမသား- တစ်ရန့လျှင် (၁၀)တန် 

၁၅။ အေဆာက္အဦးအေရအတြက္ 

သတ္တ ုသန့်စင်စက်ရံု                   -၁ 

ပင်မရုးံ                                     -၁ 

စတု ိ                                        -၁ 

(၁၂)ခန်း-အလုပ်သမားရောင်     -၃ 

၁၆။ လုပ်သားဦးရှ 
၃၃ ဦး (အမြ ဲတမ်းဝန်ထမ်း) 

၁၃၈ ဦး (ရန့စားလရပးဝန်ထမ်း) 

 

၄-၂။တူးေဖာ္မည့္နည္းစနစ္ႏွင့္စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအေင့်ေင့်ရောင်ှွက်မှု 

(က) တူးေဖာ္မည့္နည္းစနစ္  

ရှပူရတာင်လုပ်ကွက်တင်ွ ရအာက်ရော်ြပပါအပုမံျားအတိငု်း ဟင်းလင်းေွင့် သတ္တ ုတူးရော်ခြ င်းစနစ်များ 

(Open Cut and Open Pit) အားအသုးံပြ ုတူးရော်လျက် ေှပိါသည်။  
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ဟင်းလင်းေွင့်သတ္တ ုတူးရော်ရှးစနစ်အားရကာင်းကင်ယံမေရတွ့မြ င်ှပံု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအေင့်ေင့်ရောင်ှွက်မှု 

ဟင်းလင်းေွင်သ့တ္တ ုတူးရော်ရှးလုပ်ငန်းများလုပ်ရောင်ှာတွင် ရအာက်ရော်ြပပါအေင့်များအတိငု်းလုပ်  

ရောင်လျက် ေှပိါသည်။ 

(၁) သစ်ပင်များခုတလ်ေဲခြ င်း (Tree Cutting) 

(၂) အရပါ်ယံ ရြမသားများေယ် ေှားခြ င်း (Top Soil Removing & Earth Working) 

(၃) ေယ် ေှားသည့် ရြမစာပံုများအားစုပုံခြ င်း (Waste Dumping) 

(၄) သတ္တ ုရုိင်းပါဝင်ရသာ ရြမသားများတူးယူခြ င်း (Mining) 

(၅) တူးယူှ ေှရိသာ ရြမသားများအားသယ်ယူပို့ရောင်ြခင်း (Loading and Hauling) 

(၆) သတ္တ ုရုိင်းများအားသန့်စင်ြခင်း (Mineral Processing) 
 

 

(၁) သစ်ပင်များခုတ်လေဲခြ င်း (Tree Cutting) 

သတ္တ ုရုိင်းများပါဝင်ရသာရမြ သားများသည် ပံုမေန်အားေြ င် ့  ရမြ ကြ ီးရအာက်တငွ်သာ တည် ေှိခြ င်းရကေ ာင် ့ 

တူးယူထုတလ်ုပ်နိငု် ရှးအတွက် ရြမကြ ီးရပါ် ေှ ိသစ်ပင်များအား ေယ် ေှားပစ်ှမည်ေြ စ်ပါသည်။      
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ေယ် ေှားခ့ဲသည့်သစ်ပင်ငယ်များနေင့်ကျန် ေှသိည့်သစ်ပင်အချို့ 

 

(၂) အရပါ်ယံ ရြမသားများေယ် ေှားခြ င်း (Top Soil Removing) 

သတ္တ ုရုိင်းပါဝင်ရသာ  ရြမသားများအား တူးယူနုိင်ှန်အတွက် သစ်ပင်များခုတ်လ်ေဲပြ ီးသည် နေင် ့ခဲမေြ ူ နေင် ့ 

အေြ ိုက်နက်သတ္တ ုရုိင်းပါဝင်ရသာ  ရြမသားများအား တူးယူနိုင်ရှးအတွက် အရပါ်ဘက်တငွ်ေံုးအုပ်လျက် 

ေှရိသာ အရပါ်ယံ ရြမသားများအား ထပ်မံေယ် ေှားပစ်ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 
အရပါ်ယံ ရြမသားများအားေယ် ေှားခြ င်း 
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(၃) အရပါ်ယံ ရြမသားများအားစုပံုခြ င်း (Waste Dumping)  

ေယ် ေှားလိကု်သည်အ့ရပါ်ယံရမြ သားများအား သတ္တ ုတွင်းတစ်ရနှာတွင် စုပံုထားှေိှ မည်ေြ စ်ပါသည်။ 
 

 
အရပါ်ယံရမြ သားများစုပံုထား ေှရိသာရနှာများ 

 

(၄) သတ္တ ုရုိင်းပါဝင်ရသာ ရြမသားများတူးယူခြ င်း (Mining) 

အရပါ်ယံရမြ သားများအား ေယ် ေှားပြ ီးသည်နေင်တ့စ်ပြ ိုင်နက် ရအာက်ဘက်တင်ွခဲမေြ ူ၊အေြ ိုက်နက်သတ္တ ု 

ရိငု်းများပါဝင်ရနရသာ ရြမသားများအား  ရြမတူးစက်များ (Back Hoe)  ေြ င့်တူးယူှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 

 
သတ္တ ုရုိင်းပါဝင်ရသာ ရြမသားများအားတူးယူရနပံု 
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(၅) တူးယူှ ေှရိသာ ရြမသားများအားသယ်ယူပုိ့ရောင်ြခင်း (Loading and Hauling) 

တူးယူှ ေှသိည် ့သတ္တ ုရိငု်း ရြမသားများအား  ရြမသယ်ယာဥ် (Dump Truck) များေြ င် ့သတ္တ ုရိင်ုးသန့်စင် 

သည်ရ့နှာသို့သယ်ယူပို့ရောင်ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 
သတ္တ ုသန့်စင်သည့်ရနှာသုိ့သယ်ယူပို့ရောင်ခြ င်း 

 

(၆) သတ္တ ုရုိင်းများအားသန့်စင်ခြ င်း (Mineral Processing) 

စုပုံှ ေှရိသာ သတ္တ ုရိင်ုးများအား သတ္တ ုရိငု်းသန့်စင်သည် ့ရနှာတွင် ရှအားသုးံ စနစ်အား အသံုးပြ ုသန့် 

စင်ပါသည်။ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

သတ္တ ုရုိင်းများအားသန့်စင်သည့်ရနှာ 
 

https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp186-c1.pdf#page=7
https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp186-c1.pdf#page=7
https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp186-c1.pdf#page=8
https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp186-c1.pdf#page=8
https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp186-c1.pdf#page=9
https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp186-c1.pdf#page=9
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သတ္တ ုရုိင်းများအား သန့်စင်ှာတွင် ရအာက်ရော်ပြ ပါအေင့်များပါဝင်မည်ြေစ်ပါသည်။ 

 

သတ္တ ုရုိင်းများအားအမှုန့်ကြ ိတ်ခြ င်း 

ပထမဦးစွာတးူရော်ှ ေှိရသာ သတ္တ ုရုိင်းပါရမြ စာတို့အား ရှေြ င်ရ့ှာရနောရစပြ ီး ရကျာက်ကြ ိတခ်ွစဲက်ေြ င့် 

 ကြ ိတခ်ွဲပြ ီး ရနာက်ရကျာက်အမှုန့်ကြ ိတစ်က်တငွ်ကြ ိတခ်ွပဲါသည်။ 
 

ရကျာက်မှုန့်အှွယ်အစားခဲွခြ ားခြ င်း 

ရကျာက်မှုန့်များအား အှွယ်အစားခွဲခြ ားစက်ေြ င် ့အှွယ်အစားခဲွခြ ားပါသည်။ 
 

သတ္တ ုရုိင်းများအားလှုပ်ခါစက်ေြ င့်ေမ်းယူခြ င်း 

 ရြမသား၊ ရှတို့  ေြ င်ရ့ှာရနောပါဝင်လာရသာ ခဲမေြ ူ၊အေြ ိုက်နက်သတ္တ ုရုိင်းများအား လှုပ်ခါစက်များရပါ် 

တွင် လှုပ်ခါပြ ီး Gravity Concentration နည်းစဥ်ေြ င်သ့တ္တ ုရုိင်းများအားလှုပ်ခါစက်များရပါ်တွင် 

တင်ကျန်ှစ် ရစှန် သန့်စင်ယူပါသည်။ 
 

သန့်စင်သတ္တ ုရုိင်းတွင် ေြ ပ်ရပါင်းများအားထပ်မံေယ် ေှားခြ င်း 

Shaking Table မေှ ေှလိာရသာခဲမေြ ူသတ္တ ုရိငု်းသန့် (Tin Concentrate)နေင်အ့ခြ ား(Sulphides) 

 ေြ ပ် ရပါင်းများအား ေယ်ထုတ်ှ န် Flotation နည်းကိအုသုးံပြ ုပါသည်။ ၎င်းနည်းတွင် 

ခဲမေြ ူသတ္တ ုရိငု်းသန့် (Tin Concentrate) ကိ ု အက်ေစ်(H2SO4) ၊ ဓာတ်ရေး( Sodium Isobtyl 

Xanthate)၊ Diesel Oil တို့ ေြ င့်ရှာ စပ်ကာလက်ြေင့်သမရအာင်ရမွှပြ ီးအမြ ှုပ်များထွက်လာရအာင်သစ် 

သားရမြ ာင်းထဲတငွ်ရှထည့်၍လက်ြေင့်ပွတရ်ပးပြ ီးအမြ ှုပ်များထွက်လာလျှင်သစ်သားရမြ ာင်းထဲတငွ်ကျန်

ေှခိဲရ့သာ သတ္တ ုသန့်စင်များအားေယ်ထုတလ်ိကု်ပြ ီး ကျန် ေှရိသာရှာရနောရနသည့် အခြ ားေြ ပ်ရပါင်းများ 

အား Tailing Pondထဲသို့စွန့်ပစ်ပါသည်။ စွန့်ပစလ်ိကု်ရသာအမြ ှုပ်များထဲတငွ် Sulphides များနေင် ့

H2SO4၊  Xanthate၊ Diesel Oil တုိ့ပါ၀င်ပါသည်။ သစ် သားရမြ ာင်းထဲတငွ်ကျန် ေှရိသာ ခဲမေြ ူသတ္တ ုရုိင်း 

သည် ၆၅% ခန့် သန့်စင်မှု ေှပိါသည်။ 

 
 

သစ်သား ရြမာင်းထဲတွင် သန့်စင်သတ္တ ုရုိင်းများမေ ောလေိတ်ေြ ပ်ရပါင်းများေယ်ထုတ်ရနပံု 
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သန့်စင်သတ္တ ုရုိင်းမေေြ ပ်ရပါင်းများအားေယ်ထုတ်ရသာနည်းစဥ် 
 

သတ္တ ုရုိင်းသန့်စင်သည့်လုပ်ငန်းစဉအ်ေင်ေ့င်ပ့ုမံျားတွင်အလွယ်တကူရတွ့ ေှနိိငု်ပါသည်။ 

 
သတ္တ ုရုိင်းသန့်စင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အေင့်ေင့်ပြ ပံု 

 Tin Concentrate 

(ခဲမေြ ူသတ္တ ုရုိင်းသန့်) 
+အခြ ား ေြ ပ်ရပါင်းများ  

(sulphides) 

လှုပ်ခုံ 
(Shaking Table) 

 (Foam separation of sulphide tin 

concentrates) 

H
2
SO

4
 + butyl Xanthate + Diesel 

Oil 
 ~65%Sn 

(ခဲမေြ ူသတ္တ ုရုိင်းသန့်) 
Waste 

အခြ ား (sulphides) 

 ေြ ပ်ရပါင်းများ 
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၅။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္တုိ ့အေၾကာင္းအရာ 

၅-၁။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေနအထား 

စီမံကိန်း ရြမရနှာသည် ရတာင်ရပါ်တွင်တည် ေှရိသာရကေ ာင့်ရတာင်ကုန်း၊ချိုင်ဝ့ေမ်းများပြ ားရသာ  ရြမမျက်   

နောသွင်ြပင်တည် ေှပိါသည်။ 
 

 
 

ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ားျပားေသာေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထား 

 

၅-၂။ စီမံကိန်းအနီးအနားဝန်းကျင် ေှထိိခုိက်လွယ်ရသာအှာများ (Environmentally Sensitive Areas 

around the Project) 

အေိုပြ ုစီမံကိန်းသည်သတ္တ ုတွင်းဧှိယာအတွင်းတွင်တည် ေှိပြ ီး ယခင်ရခတ်အေက်ေက် သတ္တ ုတူးရော် 

ရှးလုပ်ငန်းများရကေ ာင့့် အနးီပတ်ဝန်းကျင်တင်ွ ထိခိုက်မှုအလွယ်တကူေြ စ်နိုင်ရသာအှာများတည် ေှိခြ င်း 

မ ေှပိါ။ သုိ့ရသာ်လည်းသတ္တ ုတွင်း အနးီအနား ပတ်ဝန်းကျင် ရနှာများအား ရလ့လာသိ ေှိပြ ီးထိခိုက်မှုအား 

ေန်းစစ်ရလ့လာနိငု်ရှး အတွက် ရမာင်းသူမဲ့ရလယာဥ် အသုးံပြ ု၍ ရကာင်းကင် ဓါတ်ပုံများ ရုိက်ကူးခဲပ့ါ 

သည်။ စီမံကိန်းအနးီအနားဝနး်ကျင် ေှ ိပတ်ဝန်းကျင်အရနအထားများကို ရအာက်ပါပံုများတွင် ရော်ြပထား 

ပါသည်။ 

၅ 

ရှာ်ဘာရတာ (၁၀၆၀ ရပ) 

ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းရှပရူတာင်လုပ်ကွက် 
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စီမံကိန်းအနီးအနားဝန်းကျင်ြပပံု 

ဘဝပင်ရကျးှွာ 

စက်ယန္တယားဌာန 
လက် ေှသိတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက် 

သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်အရဟာင်းဧှိယာ 

သတ္တ ုတွင်းနယ်ရမြ  

စက်ရံုသွားကားလမ်း 
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ရကာင်းကင်ဓါတ်ပံုတွင်ရတွ့ မြ င်ချက်များအှရအာက်ရော်ပြ ပါပတ်ဝန်းကျင်အ ရခြ အ ရနများအားသတိပြ ု 

ထား ေှသိွာှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ 
 

 

 

ထားဝယ ်ရြမသတ္တ ုတွင်း 

ဘဝပင်ရကျးှွာ 

အရ ေှ့တိငု်းသတ္တ ုတွင်း 

ဟိန္ဒားသတ္တ ုတွင်း 

အရ ေှ့တိငု်းသတ္တ ုတွင်း 

ထားဝယ်-ရမတ္တာကားလမ်း 
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၅-၂-၁။ အနီးေံုးလူရနှပ်ကွက် 

အနးီေံုးလူရနှပ်ကွက်သည် ဘဝပင်ရကျးှွာေြ စ်ပြ ီး သတ္တ ုတွင်းသို့ဝင်ရှာက်သည်က့ားလမ်းသည် အေို 

ပါရကျးှွာအား  ေြ တ်သန်းပြ ီးမေ ဝင်ရှာက်ှခြ င်းေြ စ်ခြ င်းရကေ ာင့် ညအချိန်မရတာ်တွင် ယာဥ်များသွားလာ 

 ခြ င်း၊ အ ေှန်ိပြ င်းစွာရမာင်းနေင်ခြ င်း အစ ေှသိည်တို့အား ရ ေှာင် ေှားှမည်ြေစ်ပါသည်။သတ္တ ုတွင်းနေင်အ့လွန် 

နီးကပ်လွန်းသေြ င့် ညဘက်တင်ွ  အသံေူညံရသာ  စက်ကိှိယာများသုံးစွဲခြ င်းအားလည်း  အတတ်နိငု်ေံုး 

ရ ေှာင် ေှားှမည်ြေစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြ င် သတ္တ ုတွင်းမေ ထွက် ေှလိာမည့်  အရပါ်ယံ ရြမစာပံုများ စုပံုှာတွင် 

လည်း လည်း လူရနရကျးှွာများအတွင်းသို့  ကျရှာက်ခြ င်းမ ေှရိစှန်  စပုုံှ မည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 
 

၅-၂-၂။ ရတာင်ကျရချာင်းများ 

ဘဝပင်သတ္တ ုတူးရော်ရှးလုပ်ငန်းသည် ရတာင်ရပါ်တွင်တည် ေှိခြ င်းရကေ ာင့် စက်ရုပံတ်လည်တငွ် ရှပူ  

ရချာင်း၊ ဘဝပင် ရချာင်း၊ ဝကုန်းရချာင်း စသည်ေြ င့် ရတာင်ကျရချာင်း များ ဝန်းှံ တည် ေှပိါသည်။ ရချာင်း 

များစီးေင်းှာလမ်းတစ်ရလျှာက်တွင် လူရနှပ်ကွက်များ တည် ေှိခြ င်းရကေ ာင့် သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်မေေြ စ် ရစ၊ 

 ရြမစာပံုများမေ  ေြ စ်ရစ၊ သတ္တ ုသန့်စင်သည်ရ့နှာမေ  ေြ စ်ရစ ရှရနာက်များ စီးထွက်ခြ င်း မ ေှရိစှန် အ 

ထူးအရလးထားလုပ်ရောင်ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 
 

၅-၂-၃။ အနီးေံုးလမ်းမကြ ီး 

ထားဝယ်-ရမတ္တာကားလမ်းမကြ ီးသည် အနးီေံုးလမ်းမကြ ီးေြ စ်ပြ ီး အေိုပါလမ်းမကြ ီးမေ ရတာင်ထိပ်တွင် 

တည် ေှရိသာ ဘဝပင် သတ္တ ုတွင်းအား လေမ်းြမင်ှခြ င်းရကေ ာင့်   ရြမစာပုမံျား စွန့်ပစ်ခြ င်း နေင် ့ သတ္တ ုတွင်း 

လုပ်ကွက် မျက်နောစာ အား ကားလမ်း မေ လမ်းြမင်ှသည်ရ့နှာတွင် လုပ်ရောင်ခြ င်း မပြ ုှန် သတိပြ ုှ 

မည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 

၅-၂-၄။ အနီးအနား ေှသိတ္တ ုတွင်းများ 

အနးီအနားတငွ်  အရ ေှ့တိငု်း သတ္တ ုတူးရော်ခြ င်း လုပ်ငန်း နေင် ့ ရချာင်းရအာက်ေက် အရတာ်ရဝးရဝးတင်ွ 

ဟိန္ဒားသတ္တ ုတွင်းတို့တည် ေှပိါသည်။ 

 

၅-၂-၅။ သစ်ပင်ကြ ီးများ 

စီမံကိန်းအနးီအနားတငွ် သစ်ပင်ကြ ီးများရပါများခြ င်းမ ေှရိတာရ့သာ်လည်း အထိုက်အရလျာက်ကျန် ေှရိန 

ရသးသေြ င့် သတ္တ ုတူးရော်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ၊ လမ်းရောက်လုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများရကေ ာင့် သစ်ပင်ကြ ီးများ 

ထိခိုက်မှုမ ေှရိစှန် အတတ်နုိင်ေံုးရှောင်လွှဲလုပ်ရောင်ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 
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၅-၃။  ရမြ ရနှာ 

စီမံံကိန်း ရြမရနှာသည် သတ္တ ုတွင်း ရြမအမျိုးအစားြေစ်ပါသည်။ 
 

၅-၄။ စီမံကိန်းလက် ေှအိရခြ အရန 

စီမံကိန်း အရနေြ င့် လုပ်ကွက်မေ ထွက် ေှလိာရသာ  အရပါ်ယံ ရြမသားများအား လုပ်ကွက် ၏ ရမြ ာက်ဘက် 

ခန့်မေန်း  ရြမပုညံွှန်း ရဂျ/၈ အုိ (၄၀၁၆၇၈) ဝန်းကျင်နေင် ့ဘဝပင်ရချာင်းေျားဘက် ခန့်မေန်း  ရြမပံုညွှန်း  ရဂျ/ ၈ 

အို (၃၉၈၆၆၅) ဝန်းကျင်တို့တွင် ရတာင်ရစာင်းများတွင် ြမင့်မားစွာစွန့်ပစ်ထားပါသည်။ 

 

၅-၄-၁။ စွန့်ပစ် ရြမစာပံုများလက် ေှအိရခြ အရန 

ရှပူရတာင်လုပ်ကွက်၏ ရမြ ာက်ဘက်တငွ် ထား၀ယ-်ရမတ္တာ ကားလမ်းရပါ်မေ လေမ်းမြ င်ရနှရသာ စွန့်ပစ် 

ရမြ စာပံုမော ရတာင်ရစာင်းအရနအထားအှ အေင်(့၂)ေင့်ေြ င် ့ စွန့်ပစ်ထားရကေ ာင်း၊ ၎င်းရမြ စာပံုမော 

မိးုှာသီ များတင််ွ မိးုရှနေင်အ့တူ ရှပူရချာင်းအတွင်းသို့  စီး၀င်ခြ င်းမေြ စ်ရပါ်ရအာင် ရအာက်ရခြ တွင် 

နုန်းတားတမံ ပြ ုလုပ်ထားပြ ီး၊ ရမြ စာပုရံပါ်တွင်း တုိက်ရိကု်စီးေင်းမှုမ ေှရိစှန် 

ရှလွှရဲမြ ာင်းများရောက်လုပ်ထားရသာ် လည်း ၎င်းရမြ စာပံုမော မုိးရှနေင်အ့တူ ရှာရနော၍ ရှရနာက်များ 

ရှပူရချာင်းအတွင်းသို့  စီး၀င်ရှာက်ရနခြ င်းကိ ု ထိန်းချုပ်နိုင်မှုမ ေှရိကေ ာင်း၊ ယခင်မိုးှာသီကာလများတင်ွ 

မိးုရှနေင်အ့တူ ရှပူရချာင်းနေင့် ၀ကုန်းရချာင်းအတွင်းသို့ရမျာပါခဲသ့ည့် စွန့်ပစ်ရမြ စာများအား ကုမ္ပဏီမေ 

၎င်းရှပူရချာင်းနေင် ့ ၀ကုန်းရချာင်းရှတို့အား ရှစီးရှလာရကာင်းရအာင် စက်ယန္တှားများေြ င့် 

ေယ်တင်ခြ င်းလုပ်ငန်း ရောင်ှွက်ထားရသာ်လည်း ရချာင်း၏နံရဘးတစ်ရလျှာက်တငွ် ပြ န်လည်စုပုံထား 

သည်အ့တွက် မုိးှွာသွန်းမှုများချိန်များတငွ် ရချာင်းအတွင်းသို့  စွန့်ပစ်ရမြ စာများပြ န်လည် ကျရှာက်နိုင် 

ရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ 

ဘ၀ပင်ရချာင်းေျားဘက်ရတာင်ရစာင်းတွင် စုပုံထားသည် ့ စွန့်ပစ်ရမြ စာများအား သတ်မေတ်ထားသည် ့

ရလျှာရစာက်ပုံစံှ ေှရိစှန် ရလေခါးထစ်ပုံစံ(၇)ေင့်ပြ ုလုပ်၍ စက်ယန္တှားများေြ င် ့ ရမြ ပြ ုပြ င်ထားရကေ ာင်း၊ 

၎င်းရမြ စာပံုကိ ု ယခင်ကာလများက မုိးှာသီများတငွ် မိးုရှတိကု်စားမှုရကေ ာင် ့ ဘ၀ပင်ရချာင်းအတွင်း 

ကျရှာက်ခဲမ့ှုအား ကုမ္ပဏီမေ စက်ယန္တှားများေြ င့်ေယ်တင်ပြ ီးပြ ုလုပ်ထားရသာ်လည်းစွန့်ပစ်ရမြ စာများအား  

ရချာင်းနံရဘးတွင် ပြ န်လည်စုပုထံားသည်အ့တွက် မုိးှွာသွန်းမှုများချိန်များတငွ် ရချာင်းအတွင်းသို့စွန့်ပစ်ရမြ  

စာများ ပြ န်လည်ကျရှာက်နိုင်ရကေ ာင်း ရတွ့ ေှိှ ပါသည်။အရ ေှ့တိငု်းသတ္တ ုတူးရော်ရှးကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်  

ရှပူရတာင်ရချာင်ေျားတွင် ေှသိည် ့ရှပူရတာင်လုပ်ကွက်အတွက်သတ္တ ုသန့်စင်စက်ရုကံိုရှပူရတာင်ရချာင်း 

ေျား ခန့်မေန်းရမြ ပုညံွှန်း ၉၅ ရဂျ/၈ အုိ(၄၀၂၆၇၅) တွင် တည်ရောက်ထား ေှိ ပြ ီး ရှပူရတာင်လုပ်ကွက် အနးီှေ ိ 

သတ္တ ုသန့်စင် စက်ရုအံား လက် ေှ ိအသုးံ ပြ ုလျက် ေှရိကေ ာင်း ရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ 
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ရှပူရတာင်လုပ်ကွက် အနးီတငွ်တည်ရောက်ထားသည် ့  သတ္တ ုသန့်စင်စက်ရုမံေ  ထွက် ေှလိာသည် ့ နုန်း၊ သဲ၊ 

အနည်အနေစ်များပါ၀င်သည် ့စွန့်ပစ်ရှ အရနာက်များ နုန်းစုကုန်အေြ စ်  ယခင်က(၂)ကန်သာ ပြ ုလုပ်ထားပြ ီး  

ကွင်းေင်းစစ်ရေးချိန်တငွ်တိုးချဲ့ရှစစ်ကန်(၁)ကန်တည်ရောက်ထားရကေ ာင်း၊နုန်းအနည်အနေစ်စစ်ကန်တွင်း 

ေှ ိနုန်းအနည်များကို Pump  များေြ င့်  စုပ်ထတု်၍ လည်းရကာင်း၊ Back Hoe ြေင့်ထုတယ်ူ၍ လည်းရကာင်း 

ေယ်ထုတသ်ည်ဟုသိ ေှိှရကေ ာင်း၊ စစ်ရေးချိန်တွင်တိုးချဲ့ရှစစ်ကန်ရှလွှရဲပါက်မေရှကေ ည်များစီးေင်းရသာ် 

လည်းကန်၏ရအာက် ရြခအနားတငွ်ရပါက်ရနသေြ င့်၎င်းရနှာမေနုန်း၊သဲများပါ၀င်သည့်ရှရနာက်များစီးေင်း 

ရနရကေ ာင်း၊ ၎င်းရှများအားရေသခံ(၇)ဦးခန့်မေ ဇကာေြ င့်ခဲ ေှာရေွမှုများပြ ုလုပ်ရနခြ င်း၊ ၎င်းသန့်စင်စက်ရုံ ၏ 

ရအာက်ပိုင်း ရချာင်းတစ်ရလျှာက်အတွင်း ယခင်ကာလများက စွန့်ပစ်ထားသည် ့နုန်း၊သဲ၊အနည်အနေစ်များမော 

 ရချာင်းရိးုတစ်ရလျှာက်တွင် ကျန် ေှရိနခြ င်းတို့ရ ကေ ာင့်ရှပူရချာင်မေတစ်ေင်ရ့ပါက်တိုင်းရချာင်းေျားသို့မဟုတ ် 

ရေသအရခါ် ၀ကုန်းရချာင်းအတွင်း ေှ ိရချာင်းရှများမော ရနာက်ကျိရနေဲေြ စ်ရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှပါသည်။ အရ ေှ့ 

တိငု်းသတ္တ ုတူးရော်ရှးကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ယခင်ကာလများတင်ွ သတ္တ ုတူးရော်သည့်လုပ်ကွက်မေ စွန့်ပစ် 

ရှများကိလုုရံလာက်ရသာအနည်စစ်ကန်များအေင်ေ့င့်တည်ရောက်ထားမှုမ ေှိခြ င်း၊ အနည်စစ်ကန်အတွင်း 

မေအနည်အနေစ်များကို စစ်ရေး၍ တူးရော်မှု မ ေှခိဲ့ခြ င်းတို့ရကေ ာင် ့အနည်စစ်ကန်များ မေ ထပ်ေင့် စွန့်ပစ်လိုက် 

ရသာ သဲ၊ နုန်းများပါသည့် သဲ၊နွံ၊နုန်းရှအနည်များရကေ ာင်ရ့ချာင်းကေ မ်းပြ င်မြ င်တ့က်ရနသည်ကို ရတွ့ ေှိှ ပါ 

သည်။ 

 

 ၅-၄-၂။ စားက်က္ေျမေနရာ ႏွင့္ အမဲလိုက္လုပ္ငန္းမ်ား 

အေိုပြ ုရမြ ရနှာသည် ရခတ်အေက်ေက် သတ္တ ုတူးရော်ခြ င်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြ င်းနေင်မ့ိင်ုးလုပ်သား 

များရနထုိင်မှုများရကေ ာင် ့စီမံကိန်းအနးီအနားတွင် ရတာရုိင်းတိှစ္ဆာန်များအရခြ ချရနထိငု်ခြ င်းမ ေှပိါ။ 

 

၅-၅။ စီမံကိန်းမစတင်မီပတ်ဝန်းကျင်မူလအှည်အရသွးများအား မေတ်တမ်းတင်ထား ေှိခြ င်း  

စီမံကိန်းမစတင်မေီစီမံကိန်းဧှိယာအတွင်းှေိ ရမြ ထု၊ ရှထု နေင် ့ရလထုအှည်အရသွးများအား စီမံကိန်းစတင် 

ြပီး ရမြ ထု၊ ရှထု၊ ရလထု အှည်အရသွးများ နေင် ့နိှုင်းယေဥ်ရော်ပြ ပြ ီး ပတ်ဝန်းကျင်အရပါ် ထိခိုက်ခြ င်း ေှ/ိမ ေှိ 

ရစာင့်ကေ ည့် ရလ့လာနုိင်ရှးအတွက် မေတတ်မ်းတင်ထား ေှခိဲပ့ါသည်။  

 
 

၅-၅-၁။ ရမြ အှည်အရသွး 

သတ္တ ုမတူးရော်မီ  အရပါ်ယံရြမသား အှည်အရသွးအားတိငု်းတာနိငု်ရှးအတွက် သတ္တ ုတွင်း အနးီတွင် ရြမ 

သားနမူနာ ရကာက်ယူခ့ဲပါသည္။ 



Environmental Management Plan (EMP) for Eastern Mining Co. Ltd.        

G-T/EMP-1-27/17                                                                                       September, 2018 
  
 

 
Green Tech Environmental Impact Assessment Group 
Ever Green Tech Environmental Services and Trainaing Co., Ltd.                                  49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရြမသားနမူနာရကာက်ယူခ့ဲသည့်ရနှာများ
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ရြမသားနမူနာရကာက်ယူခ့ဲရသာရနှာများအား Google Map တွင်ရတွ့မြ င်ှပံု 
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ရမြ အှည်အရသွးတိင်ုးတာမှုှလာေ်များ 

ရကာက်ယူခ့ဲရသာ ရမြ နမူနာများအား စိကု်ပျိုးရှးဦးစီးဌာနရအာက် ေှိ ရြမအသံုးချရှးဦးစီးဌာန သုရတသန 

ဓါတ်ခဲွခန်းသို့ပို့ရောင်တိုင်းတာခဲ့ပြ ီး တိငု်းတာမှုှလာေ် အနေစ်ချုပ်မော ရအာက်ပါအတိုင်းေြ စ်ပါသည်။ ဓါတ်ခွဲ 

ခန်း ှလာေ် အရသးစိတမ်ျားအား ရနာက်ေက်တွဲ (က) တွင်ရော်ပြ ထားပါသည်။ 
 

ရမြ အှည်အရသွးတိင််ုးတာြခင်းအနေစ်ချုပ်ဇယား 

Location Na (%) K (%) 
Cd 

(ppm) 

Cr 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

New Oil Tank 

(001) 

(N14º09ʹ32.21ʺ- 

E98º24ʹ00.03ʺ) 

0.40 2.73 1.58 54.49 426.46 963.47 30.01 

OBS-4 

(N14º09ʹ29.18ʺ- 

E98º24ʹ00.88ʺ) 

0.32 0.90 1.97 14.20 301.78 433.93 45.56 

OBS-3 

(N14º09ʹ33.8ʺ- 

E98º24ʹ02.91ʺ) 

0.46 3.05 3.94 73.31 589.28 1011.04 38.23 

OBS-2 

(N14º09ʹ27.14ʺ- 

E98º24ʹ02.29ʺ) 

0.32 1.15 1.40 15.37 253.49 355.29 16.17 

PS-3 

(N14º09ʹ32.39ʺ- 

E98º24ʹ09.70ʺ) 

0.49 2.06 3.73 78.69 600.47 553.38 57.50 

PS-2 

(N14º09ʹ32.42ʺ- 

E98º24ʹ07.77ʺ) 

0.40 2.49 3.79 69.80 729.96 686.08 55.44 

PS-1 

(N14º09ʹ33.09ʺ- 

E98º24ʹ08.88ʺ) 

0.43 0.42 2.56 84.56 888.89 564.41 89.68 

PS-5 

(N14º09ʹ31.46ʺ- 

E98º24ʹ03.83ʺ) 

0.43 0.54 3.59 62.45 558.66 538.71 55.87 

RS-2 

(N14º09ʹ29.21ʺ- 

E98º24ʹ04.02ʺ) 

0.47 0.53 2.76 39.80 461.08 555.67 57.54 
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၅-၅-၂။ ရှအှည်အရသွး 

ရှအှည်အရသွးတိငု်းတာမှုများအရနေြ င် ့ရှကေ ည်များအား ကျန်းမာရှးဦးစီးဌာနရအာက် ေှ ိ ပြ ည်သူ့ကျန်း 

မာရှး ဦးစီးဌာနတွင်တိုင်းတာခဲ့ပြ ီး ရှရနာက်များအား သုရတသနနေင့်တီထွင်ေန်းသစ်မှုဦးစီး ဌာနတွင်တိုင်း 

တာခဲပ့ါသည်။ 
 

 

သန့်စင်ကန်မေအထွက်ရှနမူနာအားရကာက်ယူရနပံု 

 

 
 

သန့်စင်ကန်နရဘး ေှရိချာင်းမေရှနမူနာအားရကာက်ယူရနပံု 
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ဘဝပင်ရချာင်းအတွင်းရှနမူနာများအားရကာက်ယူရနပံု 

 

Locaton GPS Coordinate 

သန့်စင်ကန်မေအထွက် N14º09ʹ40.56ʺ E98º23ʹ45.82ʺ 

သန့်စင်ကန်နရဘး ေှိရချာင်း N14º09ʹ42.42ʺ E98º23ʹ44.70ʺ 

ဘဝပင်ရချာင်းအတွင်းရှ N14º09ʹ49.31ʺ E98º23ʹ41.71ʺ 

 

ရှအှည်အရသွးတုိင်းတာမှုှလာေ်များ  

ရှအှည်အရသွးတိငု်းတာမှုှလာေ်များမော ရအာက်ပါအတုိင်းေြ စ်ပါသည်။ 

 

(က)ရှရနာက်တုိင်းတာမှုှလာေ်များ 

ရှရနာက်များေြ စ်ရသာသတ္တ ုသန့်စင်ကန်များမေအထွက်(အနည်ထုိင်ကန်များသို့အဝင်) နေင့် ဘဝပင်လမ်းေံု 

အနးီ သတ္တ ုတွင်းမေ စီးေင်းလာသည် ့ရှရနာက်စီးရကေ ာင်းမေ ရကာက်ယူခဲပ့ါသည်။ ရှရနာက်စီးရကေ ာင်းဟု 

ေုိရသာ်လည်း သတ္တ ုတူးရော်ရှးလုပ်ငန်းများရခတ္တှပ်နားထားချိန်တငွ် ရကာက်ယူခဲ့ှ ခြ င်းြေစ်ပြ ီးရှရနာက် 

ှသည်အ့ဓိက အရကေ ာင်းှင်းမော သတ္တ ုတွင်းမေ ထွက် ေှလိာရသာ  ရြမသားများအား သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းများ 

ှပ်နားထားချိန်တွင်ရေသခံများမေ ဘဝပင်ရချာင်းေျား တစ်ရနှာတွင် လက်လေည်ဗ့န်းများေြ င် ့ သတ္တ ုသန့်စင် 

ရနခြ င်းရကေ ာင့် ရှရနာက်ရနခြ င်းေြ စ်ပါသည်။ 
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Test Tailing Pond အ၀င္ ဘ၀ပင္လမ္းဆုံ ေရေနာက္ 
National Emission 

Guideline 

Nitrate Nitrogen <0.10 0.13 No Data 

Arsenic 0.18 <0.01 ≤ 0.05 

Copper 0.007 0.006 2 

Zinc 0.011 0.009 5 

Aluminium 7.78 2.00 No Data 

Manganese 0.64 0.29 No Data 

Lead 0.075 0.104 No Data 

Cadmium 0.007 0.010 No Data 

Chromium <0.003 <0.003 No Data 

Nickel 0.016 0.016 No Data 

Silver 0.140 0.009 No Data 

Dissolved Oxygen 4.50 4.90 No Data 

B.O.D 0.40 0.20 No Data 

C.O.D 280.00 2.00 No Data 

Turbidity 120.00 92.00 5 

pH Value 6.70 6.22 6.5-8.5 

Total Suspended Solids 98.00 36.00 No Data 

Total Solids 28082.00 91.00 No Data 

Dissolved Solids 130.00 55.00 No Data 

Total Alkalinity CaCO3 38.00 10.00 No Data 

Total Hardness CaCO3 38.00 27.00 500 

Carbonate Nil Nil No Data 

Bicaronate 46.36 12.20 No Data 

Hydroxide Nil Nil No Data 
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Calcium 9.60 6.00 200 

Magnesium 3.40 2.92 150 

Chloride 4.80 4.80 250 

Sulphate 34.57 13.37 400 

Soluble Iron 0.050 0.156 1 

Sodium 2.28 1.95 No Data 

Potassium 6.85 1.59 No Data 

Silica 2.50 5.00 No Data 

 

တိငု်းတာမှုှလာေ်အများစုအား စံသတ်မေတ်ချက်များေြ င့်နိှုင်းယေဥ်ရော်ပြ ခြ င်းမပြ ုနုိင်ရသာ်လည်း Turbidity, 

Total Solids တို့သည် သတ်မေတ် စံနှုန်းထက်လွန်စွာ များပြ ားရနရကေ ာင်း ရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ Tailing pond 

အဝင္ေရ (သတၱဳသန္ ့စင္ျခင္းအထြက္ေရ) တြင္ပါဝင္ေသာ Turbidity ႏွင့္ Total Solids တုိ ့၏ တန္ဖုိးမ်ားသည္ 

NEG (2015) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားထက္မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ေနရျခင္းမွာ သတၱဳသန္ ့စင္ျခင္းမွ 

Tailing pond အဝင္ေရတြင္ အနည္ထုိင္သန္ ့စင္ျခင္းမျပဳမီ ေျမသားအနည္အနွစ္ မ်ားစြာပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ 

လည္းေကာင္း၊ ဘဝပင္လမ္းဆုံ (ေရေနာက္စီးေၾကာင္း) တြင္ Turbidity ႏွင့္ Total Solids တန္ဖုိးမ်ားသည္ NEG 

(2015) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားထက္ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ေနရျခင္းမွာ ေရနမူနာေကာက္ယူခ့ဲသည့့္္ 

ေနရာအေပၚဘက္ရိွ ဘဝပင္ေခ်ာင္းထဲတြင္ တစ္ပုိင္တစ္ႏ္ုိင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနျပီး 

ေရေနာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကျန်သတ္တ ုဓါတ်များ ပါဝင်မှုမော သတ်မေတ် စံနှုန်းထက် 

နည်းပါးရနရသာ်လည်း သတ္တ ုများပါဝင်မှုမော သန့်စင်မည့် ရြမသားအမျိုးအစားနေင် ့ 

ရကျာက်အမျိုးအစားရပါ်တွင္မူတည်မည်ေြ စ်ရသာရကေ ာင့် တည်ငြ ိမ်မှု မ ေှနိိငု်ပါ။ ထိရုကေ ာင်လ့ုပ် ကွက် 

အသစ်ရပြ ာင်းလဲသည့် အခါတုိင်း စွန့်ပစ်ရှရနာက်များတငွ် သတ္တ ုဓါတ်ပါဝင်မှုအား ပုမံေန်စစ်ရေး 

တိငု်းတာသွားမည် ေြ စ်ပါသည်။ 

 

(ခ) ရှ ကေ ည်တုိင်းတာမှုှလာေ်များ 

 ရှ ကေ ည်များအား ကျန်းမာရှဦးစီးဌာနရအာက် ေှ ိ ပြ ည့်သူ့ကျန်းမာရှးဦးစီးဌာနတွင်တိုင်းတာခဲ့ပြ ီး တိင်ုးတာ 

မှုှလာေ်များမော ရအာက်ပါအတုိင်းေြ စ်ပါသည်။  
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Test သန့်စင်ကန်နရဘး ေှိရချာင်း ဘ၀ပင်လမ်းေုရံှကေ ည် 
National Emission 

Guideline 

Arsenic 0.000 0.000 ≤ 0.05 

Copper Nil Nil 2 

Zinc Nil Nil 5 

Turbidity 3.00 1.00 5 

pH Value 6.00 6.30 6.5-8.5 

Total Hardness CaCO3 60.00 16.00 500 

Calcium 16.00 4.00 200 

Magnesium 5.60 1.68 150 

Chloride 10.44 13.92 250 

Sulphate 46.00 1.00 400 

Soluble Iron 0.30 0.20 1 

 

ရှကေ ည်များအား တိငု်းတာမှုှလာေ်များမော သတ်မေတ ်စံချိန်စံညွန်းများရအာက် ရလျာ့နည်းသေြ င် ့ရှအှင်း 

အမြ စ်ရကာင်းမွန်ရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ သို့ရသာ်လည်း ရသာက်သုံးရှအေြ စ် အသုးံပြ ုှန်အထိ 

သင့်ရတာရ်ကာင်းမွန်ခြ င်းမ ေှရိကေ ာင်းရတွ့ ေှိှပါသည်။ 

 

 
 

ဘဝပင်လမ်းေံုအနီးရှကေ ည်ရှရနာက်ေံုှာရနှာ 
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ရှအှည်အရသွးအား Onsite တုိင်းတာမှုှလာေ်များ 

အချို့ရသာစမ်းသပ်မှုများ (pH, Electricity, Conductivity, TDS, Temperature) စသည်တို့အား 

ရအာက်ရော်ြပ ပါပံုများအတိငု်း လုပ်ကွက်အတွင်းတွင်ပင် တိငု်းတာခဲပ့ါသည်။  

 

 
 

သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်အရဟာင်းအတွင်း Onsite ရှနမူနာတုိင်းတာမှုမေတ်တမ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

သန့်စင်ကန်အတွင်းရှအှည်အရသွး Onsite တုိင်းတာခြ င်းမေတ်တမ်းဓါတ်ပံုများ 
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Onsite ရှအှည်အရသွးတုိင်းတာခြ င်းှလာေ်များ 

Location pH 
Conductivity 

(uS) 
Total Dissolved Solid 

(ppm) 
Temperature 

(°C) 

စြန္႔ပစ္ေရ 
(N14º09ʹ40.08ʺ- 

E98º23ʹ46.00ʺ) 
6.4 132.7 140 25 

သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ 
တြင္းေဟာင္း 
(N14º09ʹ33.60ʺ- 

E98º24ʹ05.03ʺ) 

5.76 230 115 30.7 

 

၅-၅-၃။ ရလထုအှည်အရသွး 

ရလအှည်အရသွးတိငု်းတာခြ င်းအား HAZ-SCANNER EPAS Air Quality Monitoring Station  ေြ င့် 

တိငု်းတာခဲပ့ါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

HAZ-SCANNER EPAS Air Quality Monitoring Station 
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ရလထုအှည်အရသွးတုိင်းတာမှုမေတ်တမ်းဓါတ်ပံုများ
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ရလထုအှည်အရသွးတုိငး်တားခြ ငး်ှလာေ်အနေစခ်ျုပဇ်ယား 

Place Coordinates 
CO2 

(µg/m
3
) 

CO 

(µg/m
3
) 

NO2 

(µg/m3) 

PM10 

(μ/m
3
) 

PM2.5 

(μG/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

H2S 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 

ရှပူရတာင်လုပ်ကွက် 14° 9'32.85"N 

98°24'01.44"E 
1346.1102 103.7773 259.1863 19.44664 6.043478 93.413431 0 180.9341 

 

        ေလထုအရည္အေသြးစံနုွန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္ နုိွင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း 

Note :   MEG (Myanmar Emission Guideline 2015) 

WHO Guideline Value (World Health Organization Guideline Value, Global Update 2005) 

NAAQS (National Ambient Air Quality Standard, 2003, Central Pollution Control Board, Ministry of Environment and Forests

Pollutants Concentration MEG Value 
WHO Guideline 

Value 
NAAQS 

CO2 ( µg/m
3
) 1346.1 - - - 

CO  ( µg/m
3
) 103.8 - - 

10,000 for Industrial, 4,000 for 

residential, rural and other areas (1 hour) 

H2S  ( µg/m
3
) 0.0 

2 (30 min) for 

Agriculture, Livestock 

and Forestry 

Development 

- - 

NO2 ( µg/m
3
) 259.2 

200 (1 hour) 

40 (1 year) 

200 (1 hour) 

40 (1 year) 

120 for Industrial, 

80 for residential, rural and other areas 

(24 hour) 

O3 ( µg/m
3
) 180.9 100 (8 hour) 100 (8 hour) - 

PM10 ( µg/m
3
) 19.4 50 (24 hour) 50 (24 hour) 

150 for Industrial, 100 for residential, 

rural and other areas 

PM 2.5 ( µg/m
3
) 6.0 25 (24 hour) 25 (24 hour)  

SO2 ( µg/m
3
) 93.4 

500 (10 min) 

20 (24 hour) 
500 (10 min) 

20 (24 hour) 

120 μg/m3 (24 hour) for Industrial, 

80 for residential, rural and other areas 
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သတ္တ ုတူးရော်ခြ င်း  လုပ်ရောင်မည်ရ့နှာသည် ရတာင်ရပါ်ရနှာ ေြ စ်သည် ့အပြ င် အနးီအနားတွင် ရလထု 

အှည်အရသွးအား ထိခိုက်ရစနုိင်သည် ့စက်ရုအံလုပ်ရံုများ မ ေှရိသာရကေ ာင် ့ပတ်ဝနး်ကျင် ေှိ ရလထုအ ှည် 

အရသွးသည်စက်များမလည်ပတ်မီတိုင်းတာခြ င်းြေစ်ရသာရကေ ာင် ့ရကာင်းမွန်ရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ စက် 

များမလည်ပတ်မီ တုိင်းတာထားြခင်းြေစ်ရသာ ရကေ ာင် ့ ပတ်၀န်းကျင် ေှရိလထုအှည်အရသွးမော Myanmar 

Emission Guideline (၂၀၁၅) သတ်မေတစံ်နှုန်းရအာက် ရလျာ့ နည်းရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ O3 ႏွင့္ NO2 

တို့သည ္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းထက္မ်ားျပားေနရျခင္းမွာ ေလအရည္အေသြးတုိင္းတာခ့ဲသည့္ ေနရာသည္ ေမာ္ 

ေတာ္ယာဥ္အလုပ္ရံုအနီးတြင္တုိင္းတာခ့ဲျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုံးေလာင္စာမ်ားေလာင္ကၽြမ္းျခင္း 

မွဓါတ္ေငြ႔မ်ားထြက္ရိွျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းတာခ့ဲသည့္ ေလအရည္အေသြးတုိင္းတာသည့္စက္မွ 

O3 Sensor Calibration ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္မုွေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
 

၅-၅-၄။ ပတ်ဝန်းကျင် ေှိ အသံအှည်အရသွး 

ပတ်ဝန်းကျင်အသံအှည်အရသွးအား အသံတိုင်းကိှိယာြေစ်သည့် TES 1353H Integrating Sound 

Level Meter အား အသံုးပြ ု၍ တိင်ုးတာခဲပ့ါသည်။  

   

 

 

 

 

+ 

TES 1353 H Integrating Sound Level Meter 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

အသံှည်အရသွးတုိင်းတာမှုမေတ်တမ်းဓါတ်ပံုများ 
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အသံအှည်အရသွးတုိင်းတာမှုှလာေ်များ 

Sample ID GPS Coordinates Observed Value 

Myanmar Guideline Value for 
Residential Area  

Day Time (dBA) Night Time (dBA) 

ရှပူရတာင် 
လုပ်ကွက် 

14° 9'32.85"N 

98°24'01.44"E 
43 to 48 55 45 

, 

တိငု်းတာမှုှလာေ်များအှ သတ္တ ုတွင်း လုပ််ကွက် အနးီတစ်ဝိုက် ေှ ိ အသံ အှည်အရသွးမော Myanmar 

Emission Guideline မေ  ပြ ဌာန်းထားရသာ လူရနှပ်ကွက်များတငွ် ေှသိင်သ့ည် ့အသံအှည်အရသွးအတွင်း 

သာ ေှရိကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။  

 

၅-၅-၅။ ဇီဝမျိုးကဲွအရခြ အရနများအားမေတ်တမ်းတင်ထား ေှိခြ င်း (Biodiversity)  

သတ္တ ုတူးရော်ခြ င်း လုပ်ငန်းစဥ်တငွ် သစ်ပင်၊ ပန်းပင်၊ချုံနွယ်များ အား ေှင်းလင်းခုတထွ်င်ှမည့်  လမ်းရောက် 

လုပ်ခြ င်း၊ သတ္တ ုတူးရော်နိုင်ရှးအတွက် သစ်ပင်များခုတ်လေဲပြ ီး  ရြမရနှာ ေှင်းလင်းခြ င်း လုပ်ငန်းစဥ်များ 

ပါဝင်ရသာရကေ ာင့် မျိုးတုန်း  ပျက်စီးသွားနိငု်သည် ့ ေှားပါးစာှင်းဝင်သစ်ပင်များ နေင် ့ရတာရိင်ုးတိှစ္ဆာန် များ 

ထိခိုက်မှုမ ေှရိစရှးအတွက် မေတတ်မ်းပြ ုစုထား ေှိ ပြ ီး ေှားပါးမျိုးနွယ်ဝင် ေြ စ်/မေြ စ် စစ်ရေးခဲပ့ါသည်။ 

 

(၁) အပင်ဇီဝမျိုးကဲွအရခြ အရနများ (Flora Diversity) 

ိုဘဝပင်သတ္တ ုတွင်း အနးီတစ်ဝိုက်တွင် အပင်အုပ်စု ၁၆ မျိုးမေ အပင်မျိုးနွယ် ၂၀ မျိုး ရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ 

အပင်မျိုးနွယ်ဝင်များမော Anacardiaceae, Fabaceae, Lythraceae, Malavaceae and 

Moraceae အုပ်စု (၂)စုနေင် ့အခြ ားအုပ်စု တစ်စုတို့ ေြ စ်ပါသည်။ ထိအုထတဲွင် အပင်ကြ ီးအုပ်စု (၁၂) အုပ်စု၊ 

အပင်ငယ်အုပ်စု (၇) အုပ်စုနေင် ့ဝါးပင် အုပ်စုတို့ေြ စ်ကေ ပါသည်။ 

အပင်မျိုးနွယ်များစုရောင်းခြ င်းအားကွင်းေင်းှာလမ်းတစ်ရလျှာက်ဓါတ်ပုမံေတတ်မ်းတင်ြခင်း၊ရေသခံများနေင် ့ 

ရတွ့ေံုရေွးရနွးရမးမြ န်းခြ င်းများလုပ်ရောင်ခဲ့ပါသည်။ကွင်းေင်းရောင်ှွက်ှာမေှ ေှလိာရသာအပင်မျိုးစိတ် 

များအား တိင်ုးတာှ ေှခိျက်များ၊ အပင်မျိုးနွယ်အရကေ ာင်းရော်ြပသည့်စာအုပ်များ၊ အင်တာနက်ဝက်ေုိေ်များမေ 

ဓါတ်ပံုများ နေင် ့တိကု်ေုိင်စစ်ရေးပြ ီး အမျိုးအစားခွဲခြ ားခဲ့ပါသည်။ တိကု်ေုိင်စစ်ရေးချက်များအှ အပင်မျိုး 

နွယ်ဝင်အားလုံးသည်  IUCN  စာှင်းအှ  ေှားပါးစာှင်းဝင် (Threatened Categories) စာှင်းတွင် ပါ 

ဝင်ြခင်း မ ေှပိါ။  
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List of recorded plant species and their conservation status in accordance with 2016 IUCN Red list from Dawei Project Area. 

Sr. 

no. 
Family Scientific Name 

Myanmar 

Name 
Habit 

Photo. 

serial 

no.  

Conservation Status 

Extinct Threatened Lower Risk 

EX EW CR EN VU cd nt lc 

1 Anacardiaceae Mellanorrhoea usitata Wall. Thit-si Tree 8 
        

2 Anacardiaceae 
Lannea cormomandelica (Houtt.) 

Merr. 
Nabe Tree 11 

        

3 Carpparidaceae Crataexa nurvalva Ham. Kadet Tree 6 
        

4 Cordiaceae Cordia dichotoma Forst. Thanat Tree 13 
        

5 Fabaceae Sesbania grandiflora (L.) Poir. Paukpan-byu Small tree 12 
        

6 Fabaceae Bauhinia sp. Swedaw Small tree 16 
        

7 Lythraceae Lagerstroemia macrocarpa Kz. Kon-pyinma Small tree 2 
        

8 Lythraceae Lagerstroemia villosa Wall. Zaungbale Tree 5 
        

9 Malvaceae Salmalia insignie Schott & Endl. Didu Tree 3 
        

10 Malvaceae Grewia polygama Roxb. Tayaw Small tree 17 
        

11 Meliaceae Dysoxylum binectariferum Hk. f. Kalaung-ni Tree 18 
        

12 Moraceae Ficus glomerata Roxb. Thapan Tree 9 
        

13 Moraceae Ficus cunia Buch-Ham. Thadut Tree 15 
        

14 Myrtaceae Syzygium lineatum Merr. & Perry Thabye Small tree 4 
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15 Phyllanthaceae Baccaurea ssapida Muell. Arg. Kanaso Tree 10 
        

16 Poaceae Bambusa arundinacea (Retz.) Willd. Kyakat-wa Bamboo 20 
        

17 Proteaceae Helicia excelsa Bl. Kywedanyin Tree 14 
        

18 Rubiaceae Gardenia coronaria Ham. Thit-gan Small tree 7 
        

19 Salicaceae 
Homalium tomentosum (Vent.) 

Benth. 
Myauk-chaw Tree 1 

        

20 Sapindaceae Erioglossum rubiginosum Bl. Seikchi-hpo Small tree 19 
        

 

Notes of Conservation status shortcut categories: EX= Extinct; EW= Extinct in the wild; CR= Critically endangered; EN= Endangered; VU= Vulnerable;  

cd= Conservation dependent; nt= Near threatened; lc= Least concern 
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Family    - Salicaceae 

Scientific Name  - Homalium tomentosum (Vent.) Benth. 

Myanmar Name - Myauk-chaw 

Habit - Tree  

Conservation Status    - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 1 

 

 

Family    - Malvaceae 

Scientific Name  - Salmalia insignie Schott & Endl. 

Myanmar Name - Didu 

Habit - Tree  

Conservation Status    - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 3 

 

 

Family    - Lythraceae 

Scientific Name  - Lagerstroemia macrocarpa Kz. 

Myanmar Name - Kon-pyinma 

Habit - Small tree  

Conservation Status    - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 2 
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Family    - Myrtaceae 

Scientific Name  - Syzygium lineatum Merr. & Perry 

Myanmar Name - Thabye 

Habit - Small tree 

Conservation Status - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 4 

 

 

Family    - Lythraceae 

Scientific Name  - Lagerstroemia villosa Wall. 

Myanmar Name - Zaungbale 

Habit - Tree 

Conservation Status - Has not been assessed for the IUCN Red        

list 

Photo serial no.  - 5 

 

 

Family    - Carpparidaceae 

Scientific Name  - Crataexa nurvala Ham. 

Myanmar Name - Kadet 

Habit - Tree 

Conservation Status - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 6 

 



Environmental Management Plan (EMP) for Eastern Mining Co. Ltd.        

G-T/EMP-1-27/17                                                                                       September, 2018 
  
 

 
       Green Tech Environmental Impact Assessment Group 

       Ever Green Tech Environmental Services and Trainaing Co., Ltd.                                  67 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family    - Rubiaceae 

Scientific Name  - Gardenia coronaria Ham. 

Myanmar Name - Thit-gan 

Habit - Small tree 

Conservation Status - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 7 

 

 

Family    - Anacardiaceae 

Scientific Name  - Mellanorrhoea usitata Wall. 

Myanmar Name - Thit-si 

Habit - Tree 

Conservation Status - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 8 

 

Family    - Moraceae 

Scientific Name  - Ficus glomerata Roxb. 

Myanmar Name - Thapan 

Habit - Tree 

Conservation Status - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 9 
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Family    - Phyllanthaceae 

Scientific Name  - Baccaurea sapida Muell. Arg. 

Myanmar Name - Kanaso 

Habit - Tree 

Conservation Status    - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 10 

 

Family    - Anacardiaceae 

Scientific Name  - Lannea cormomandelica (Houtt.) Merr. 

Myanmar Name - Nabe 

Habit - Tree 

Conservation Status   - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 11 

 

 

Family    - Fabaceae 

Scientific Name  - Sesbania grandiflora (L.) Poir. 

Myanmar Name - Paukpan-byu 

Habit - Small tree 

Conservation Status  - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 12 
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Family    - Cordiaceae 

Scientific Name  - Cordia dichotoma Forst. 

Myanmar Name - Thanat 

Habit - Tree 

Conservation Status    - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 13 

 

 

Family    - Moraceae 

Scientific Name  - Ficus cunia Buch-Ham. 

Myanmar Name - Thadut 

Habit - Tree 

Conservation Status     - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 15 

 

 

Family    - Proteaceae 

Scientific Name  - Helicia excelsa Bl. 

Myanmar Name - Kywedanyin 

Habit - Tree 

Conservation Status    - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 14 
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Family    - Fabaceae 

Scientific Name  - Bauhinia sp. 

Myanmar Name - Swedaw 

Habit - Small tree 

Conservation Status    - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 16 

 

 

Family    - Malavaceae 

Scientific Name  - Grewia polygama Roxb. 

Myanmar Name - Tayaw 

Habit - Small tree 

Conservation Status    - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 17 

 

 

Family    - Meliaceae 

Scientific Name  - Dysoxylum binectariferum Hk. f. 

Myanmar Name - Kalaung-ni 

Habit - Tree 

Conservation Status    - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 18 
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၄-၆-၂။ တိှိစ္ဆာန်မျိုးကဲွအရခြ အရနများ 

တိှိစ္ဆာန်ဇီဝ မျိုးကွအဲ ရြခအရနများ အရနနေင်မ့ူ သတ္တ ုတူးရော်လုပ်ကုိင်ရနသည် ့ဧှိယာေြ စ်သည် ့အပြ င် 

လူရနှပ်ကွက်(ဘဝပင်ရကျးှွာ)အနီးအနားရနှာေြ စ်ခြ င်းရကေ ာင့်တိှိစ္ဆာန်ဇီဝမျိုးကွမဲျားအားတစ်ခါတစ်

ှံရတွှ ေိှသည်မေအပ အနးီအနားတငွ် အရခြ ချရနထိငု်ခြ င်းမျိုး ကွင်းေင်းရောင်ှွက်စဥ် မရတွ့ ေှိှ ပါ။ 

အဓိကအားေြ င့် ရအာက်ပါအတိုင်း တိှစ္ဆာန်မျိုးကွ ဲ(၅)မျိုးရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ 
  

(a) Mammals (small mammals); 

(b) Birds (water and terrestrial); 

(c) Reptiles (lizards and snakes); and 

(d) Amphibians (frog and toad). 

Family    - Sapindaceae 

Scientific Name  - Erioglossum rubiginosum Bl. 

Myanmar Name -Seikchi-hpo 

Habit - Small tree 

Conservation Status - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 19 

 

 

Family    - Poaceae 

Scientific Name  - Bambusa arundinacea (Retz.) Willd. 

Myanmar Name - Kyakat-wa 

Habit - Bamboo 

Conservation Status - Has not been assessed for the IUCN Red list 

Photo serial no.  - 20 
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၄-၆-၂။ နို့ တုိက်သတ္တဝါများ (Mammal Fauna) 

တစ် ခါ တစ်ရလရတွ့ ေှိှတတ်သည် ့တိှစ္ဆာန်များ မော ရမျာက်၊ ရတာဝက်၊ ယုန်၊ ေြ ူ၊ ေှည့်၊  ရမွေ ၊ ရတာကေ က် 

အစ ေှသိည်တို့ ေြ စ်ရကေ ာင်း ရေသခံများ အား ရမးမြ န်းခြ င်းေြ င့် သိ ေှိှ ပါသည်။ သတ္တ ုတွင်းဧှိယာြေစ်ခြ င်း 

ရကေ ာင်က့ွင်းေင်း ရောင်ှွက်စဥ်   အတွင်း ေှည့်မေလွဲ၍ ကျန်တိှ စ္ဆာန်များအားမေတတ်မ်းတင်ခြ င်းမပြ ုနုိင် 

ခဲပ့ါ။ ေှားပါးမျိုးနွယ်ဝင် တိှစ္ဆာန်များအား နေင် ့မျိုးတုးံ ှန်အန္တှာယ်ကျရှာက်ရနရသာ တိှစ္ဆာန်များ မ ေှိ 

ခဲပ့ါ။ 

 

 

 

 

 

၄-၆-၂-၁။ ဌက်မျိုး စိတ်များ (Birds Fauna) 

ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းအနးီတစ်ဝိုက်တွင်ရတွ့ ေှိှသည် ့ဌက်မျိုးစိတမ်ျားမော ရအာက်ပါအတုိင်းြေစ်ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

Callosciurus erythraeus 

Egretta gargetta (Byaing) 

Size  : 55 - 65cm 

Habitat  : very shallow water 

Breeding : during the rains in  

   colonies in trees 
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ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်ရနှာအတွင်း ရတွ့ ေှိှ သည့် တိှစ္ဆာန်ငယ်များ 

Order Family Scientific name Common name 
Local 

name 

Ciconniformes 

(Water Birds) 
Ardiedae Egretta gargetta 

Intermediate 

Egret 
Byaing 

Passeriformes 

(Terrestrial     

Birds) 

Corvidae 
Dicrurus 

macrocercus 
Black Drongo 

Hnget-

taw 

 
Sturinidae Acridotheres tristis Common Myna Za-yet 

 
Passeridae Passer domesticus House sparrow Sa-ga-lay 

Dicrurus macrocercus (Lin-mee-zwe,  

   Hnget-taw) 

Size  : 27 - 28cm 

Habitat  : plains and open  

wooded country 

Found  : all the year round 

Acridotheres tristis (Za-yet) 

Size   : 24 - 27 cm 

Habitat  : in cultivations, towns  

and villages 

Found  : All the year round  

Breeding  : Multi - brooded 

House sparrow (Sar-Ga-Lay) 

Size   : 12 cm 

Habitat  : in cultivations, towns  

and villages 

Found  : All the year round  
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၄-၆-၂-၂။ တိှစ္ဆာန်ငယ်များ (Reptiles Fauna) 

စုစုရပါင်း မျိုးကွ ဲ၉ ခု၊ အမျိုးအစား ၇ မျိုး၊ မျိုးနွယ်ဝင် ၄ မျိုး စု ရောင်းှ ေှပိါသည်။ စု ရောင်းှ ေှရိသာ 

မျိုးနွယ်ဝင်များအားလုးံသည် သာမာန်ရတွ့ ရနကျမျိုးနွယ် များြေစ်ပြ ီး ေှားပါးစာှင်းတွင်ပါဝင်ခြ င်းမ ေှပိါ။ 

Order Family 
Sr. 

No. 
Scientific name Common name Local name 

Squamat

a 
Agamidae 1 Calotes mystaceus 

Common tree 

dwelling   lizard 
Poke-thin-nyo 

    2 Calotes versicolor 
Garden Fence 

lizard 
Poke-thin-ni 

  Gekkonidae 3 
Hemidactylus 

karenorum 

Common House 

Gecko 

Karen-ein-

myaung 

  Scincidae 6 
Mabuya 

multifasciata 

Common sun 

skink 
Kin-leik-shaw 

    7 
Sphenomorphus 

macularia 

Bronze Grass 

Skink 
Kyaw-pyar-kin 

 Colubridae 8 

Lycodon aulicus 

 

Common Wolf 

snake 
Mwe-let-pat 

  9 
Amphiesma 

stolata 

Striped Keelback 

snake 
Myet-shaw 

 

Mabuya multifasciata (Kin-leik-shaw) 

Total length   : 16 cm  

From snout to vent length  : 7.5 cm 

Tail length    : 8.5 cm  

Habitat    : cultivated areas at  

  high elevations 
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Sphenomorphus macularia (Kyaw-pyar-kin) 

Total length   : 23.5 cm 

From snout to vent length  : 8.5 cm 

Tail length    : 15 cm  

Habitat    : dead leaves, coconut  

                                                  husks and rotting  

                                                  vegetation decaying  

                                                  logs, diurnal 

Calotes versicola (Poke-thin-ni) 

Total length   : 19.5 cm 

From snout to vent length  : 6.5 cm 

Tail length    : 13 cm  

Habitat    : gardens, agricultural areas, 

  among   leaves and grass 

 

 

Amphiesma stolata (Myet-shaw) 

Habitat   : dwelling in both on the plains  

                                      and on the hills, diurnal 

 

 

List of Recorded Amphibians Fauna  

Order Family 

Sr. 

No

. 

Scientific name Common name Local name 

Anura Bufonidae 1 
Bufo 

melanostictus 
True Toad Pha-byoke 

 
Microhyli

dae 
2 Kaloula pulchra 

Large narrow - mouth 

Toad 

Pha - gone -nyin-a-

gyi 

 Ranidae 3 Rana limnocharis Edible grass Frog Kyaw - san – kay 

  4 
Rana 

macrodactyla 
Grass Frog Pha – sein 

  5 
Rana 

nigrovittata  
Dark-sided Frog  Kyauk-hpa 
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Bufo melanostictus (Pha-byoke) 

Size   : 9 cm 

Habitat  : terrestrial toads, hiding in holes  

  by day and come out only at night 

  in search for food. 

 

 

Kaloula pulchra (Pha - gone - nyin) 

Size    : 7 cm 

Habitat  : Nocturnal, croak very loud,  

   secrete a sticky substance when  

   handled, lives in burrowings of the  

   ground during hot season.  

 

Rana limnocharis (Kyaw - san – kay) 

Size    : 7 cm 

Habitat  : Nocturnal, croak very loud,  

  secrete a sticky substance when  

  handled, lives in burrowings of the  

  ground during hot season. 

 

Rana macrodactyla (Pha – sein) 

Size   : 3.5 cm 

Habitat  : mainly found in paddy fields,  

  in clear streams and ponds during  

  the middle of raining season. 
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Rana nigrovittata (Kyauk-hpa) 

Size    : 3 cm 

Habitat  : wandering among grasses, near  

  roads, but are few in number during  

  the middle of the rainy season. 

 

 

၄-၆-၂-၃။ အင်းေက်များ (Insect Fauna) 

စုစုရပါင်း မျိုးကွ ဲ၁၃ ခု၊ အမျိုးအစား ၁၀ မျိုး၊ မျိုးနွယ်ဝင် ၄ မျိုး စု ရောင်းှ ေှိပါသည်။ လိပ်ြပာ မျိုးနွယ် 

များမော သာမန်ရတွ့ ရနကေ  မျိုးနွယ်များပင်ေြ စ်ပြ ီး ေှားပါးစာှင်းတွင်ပါဝင်ခြ င်းမ ေှပိါ။ 
 

List of recorded Insect fauna  

Order Family Scientific name Common name 
Local 

name 

Lepidoptera  Papilionidae Papilio polytes Common 

Mormon 

Butterfly 

  
 

Papilio demoleus Lime Butterfly Butterfly 

  Pieridae  Appias libythea  Striped Albatross Butterfly 

  
 

Catopsilia pomona  Lemon Emigrant Butterfly 

    Catopsilia scylla  Lemon Emigrant Butterfly 

  Nymphalidae Danaus genutia Common Tiger Butterfly 

Odonata Libellulidae Tholymis tillarga - Dragonflies 

    Urothemis signata - Dragonflies 

    Orthetrum chrysis - Dragonflies 

    Orthetrum sabina Green skimmer Dragonflies 

    

Trithemis 

pallidinervis - Dragonflies 

    Neurothemis tullia - Dragonflies 

    Zyxomma petiolatum - Dragonflies 
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Papilio demoleus malayanus     Papilio polytes romulus 

 

 

 

 

 

 

               Appias libythea olferna              Catopsilia pomona pomona 

 

             Catopsilia scylla cronelia                 Danaus genutia 

 

၄-၆-၂-၄။ သံုးသပ်ချက် (Results and Discussions for Fauna Diversity)  

သတ္တ ုတွင်းတစ်ဝိုက်တွင်ရတွ့ ေှိှ ရသာ မျိုးနွယ်စိတမ်ျားမော သတ္တ ုတွင်း လုပ်ငန်းများရကေ ာင့် ရသာ်လည်း 

ရကာင်း၊သတ္တ ုတွင်းဧှိယာအနီးအနားတငွ်လူရနအိမ်များတိုးချဲ့တည်ရောက်လာခြ င်းရကေ ာင့်ရသာ်လည်း  

ရကာင်း အ ရခြ ချရနထုိင်သည်တ့ိှစ္ဆာန်များမ ေှပိဲ ေှားပါးမျိုးနွယ်ဝင်တိှ စ္တာန်များလည်းရနထိငု်ခြ င်းမ ေှပိါ။  
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၅-၆။ ထားဝယ် မြ ို့၏ ရေသေုိင်ှာအချက်အလက်များ 

စီမံကိန်းအရကာင်အထည်ရော်လုပ်ရောင်မည် ့ ကုမ္ပဏီ အရနေြ င့် စီမံကိန်းတည် ေှသိည်ရ့နှာေြ စ်သည် ့

ထားဝယ် မြ ို့၏ သိ ေှထိားသင်သ့ည်ရ့ေသေိုင်ှာအချက်အလက်များအား ျမိဳ ့နယ္ အရထရွထွအုပ်ချုပ္ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွေတာင္းယူျပီး ကုိးကား ထုတန်ှုတထ်ားပါသည်။ 

  

(၁) တည္ေနရာအက်ယ္အ၀န္း 

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ေျမာက္လတီၱက်ဴ ၁၃ ဒီဂရီ ၁၇ မိနစ္မွ ၁၄ ဒီဂရီ ၃၆ မိနစ္နွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၉ 

ဒီဂရီ ၁၂ မိနစ္မွ ၉၈ ဒီဂရီ ၂၇မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၁၁၂)ေပ 

အကြာတြင္ရိွၿပီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္၏ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 

စဉ်  မြ ို့နယ်/မြ ို့ ဧှိယာ (ဧက) စတုှန်းမုိင ်

၁ ထားဝယ် ၁၀၅၄၇၁၆ ၁၆၄၇.၉၉ 

 

(၂) နယ်နိမိတ် 

ထားဝယ်မြ ို့နယ်၏ ရမြ ာက်ဘက်တွင် ရှေြ ူမြ ို့နယ်၊ အရ ေှ့ ဘက်တငွ်ရမတ္တာမြ ို့၊ရတာင်ဘက်တငွ်သှက် 

ရချာင်းမြ ို့နယ်၊ အရနာက် ဘက်တငွ် ရလာင်းလုးံမြ ို့နယ်တို့ေြ င့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက် ေှပိါသည်။ 

 

(၃) ရြြ ပြ င်နှာသွင်ပြ င် 

ထားဝယ်မြ ို့နယ်သည်ရမြ ပြ န့်လွင်ပြ င်နည်းပါးပြ ီး ရတာင်ကုန်းရတာင်တန်းများထူထပ်ရသာ ရေသေြ စ်ကာ 

ရတာင်တန်းများမော ရမြ ာက်မေ ရတာင်သို့  သွယ်တန်းလျက် ေှပိါသည်။အရ ေှ့ဘက်ခြ မ်းသည်ရတာင်ထူထပ် 

၍ သတ္တ ုတွင်းများ တည် ေှိှ ာရေသေြ စ်ပါသည်။ထားဝယ်မြ စ်သည်ထားဝယ်မြ ို့၏အရနာက်ဘက်ခြ မ်းတွင်  

တည် ေှပိါသည်။ 
 

(၄) ရှေင်း 

ထားဝယ်မြ ို့နယ်သည် မြ စ်ရချာင်းများရပါများသည့ရ်ေသေြ စ်ပြ ီး မြ စ်ရချာင်းများသည် ရမြ ာက်မေရတာင်သို့ 

စီးေင်းလျက် ေှပိါသည်။ ထင် ေှားရသာမြ စ်မော ထားဝယ်မြ စ်ေြ စ်ပြ ီး ထားဝယ်မြ ို့၏ အရနာက် 

ဘက်ခြ မ်းတွင် တည် ေှပိါသည်။ ထားဝယ်မြ ို့နယ် ေှ ိ ထင် ေှားရသာ ရချာင်းများမော ရပါက်တိုင်းရချာင်း၊ 

ဘမ်းရချာင်း၊ ခရမာင်းသွယ်ရချာင်း ရ ွှှဂူရချာင်းတို့  ေြ စ်ပါသည်။ ထားဝယ်မြ ို့နယ်အတွင်း ေှ ိ ရှအှင်း       

အမြ စ်အများစုမော ရှချိုရချာင်းများေြ စ်၍ စိကု်ပျိုးရှအေြ စ် အသံုးပြ ုလျက် ေှပိါသည်။ 
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(၅) ပင်လယ်ရေြျက်နှာပြ င်အြြ င့်  

ထားဝယ်မြ ိ ့ုနယ်သည် ပင်လယ်ရှမျက်နောပြ င်အထက် အမြ င့်(၁၁၂) ရပ (၃၄မီတာ)တွင် တည် ေှပိါသည်။ 

 

(၆) ှာသီဥတု 

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ပူေႏြးစုိစြတ္ေသာရာသီဥတုရိွၿပီး၊ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္(၃၆.၆°C)ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး အပူခ်ိန္မွာ 

(၂၁.၂°C)ျဖစ္ပါသည္။ႏွစ္အလုိက္ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာမုိးေရခ်ိန္ႏွင့္အပူခ်ိန္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

စဥ္ ခုႏွစ္ 

မုိးေရခ်ိန္ အပူခ်ိန္ 

မုိးရြာရက္ စုစုေပါင္းမုိးေရခ်ိန္ 
ေႏြရာသီ ေဆာင္းရာသီ 

အျမင့္ဆုံး အနိမ့္ဆုံး 

၁ ၂၀၁၁ ၁၆၄ ၂၂၃.၅၇ ၃၆.၀ ၁၅.၀ 

၂ ၂၀၁၂ ၁၇၀ ၂၆၂.၁၆ ၃၆.၁ ၁၄.၀ 

၃ ၂၀၁၃ ၁၅၆ ၂၁၉.၉၄ ၃၅.၁ ၁၅.၈ 

၄ ၂၀၁၄ ၁၄၃ ၂၂၉.၂၅ ၃၅.၅ ၁၁.၀ 

၅ ၂၀၁၅ ၁၄၈ ၁၉၃.၂၅ ၃၅.၈ ၂၁.၅ 
 

ထူးျခားမုိးေရခ်ိန္ - ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၉.၁၃)လက္မ 

ထူးျခားအပူခ်ိန္ - ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၉.၅°C) 

 

(၇) သဘာဝရပါက်ပင်များ 

ထားဝယ်မြ ို့နယ်အတွင်း ရပါက်ရှာက်သည့ ်သဘာဝရပါက်ပင် များမော ပျဉ်းကတိးု၊ ပိရတာက်၊ သ င်္ကန်း၊ 

ကုက္က ိုလ်၊ သစ်ကတိုး၊ ပျဉး်မ၊ ပိန္နဲ၊ သရပြ ၊ ရတာင်သှက်၊ ရှာ်ဘာ၊ ေီအုန်း၊ သီဟိုဠ်၊ အုန်း၊ စံကား၊ 

ကှရဝး၊ ကွမ်းသီးတို့ ေြ စ်ပါသည်။ 

 

(၈) ရတာရုိင်းတိှစ္ဆာန်များ 

ထားဝယ်မြ ို့နယ်တငွ်ရတွ့ ေှိှ ရသာ ရတာရိငု်းတိှိစ္ဆာန်များမော ရချ၊ ေတ်၊ ရတာဝက်၊ ရမွေ ၊ ငေက်မျိုးစု၊ံ ေင်၊ 

ရမျာက်၊ ပင်လယ် သားငါး၊ ကျား၊ ေွတစ်သည်တို့ေြ စ်ပါသည်။ 
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(၉) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လက်ေိှအရြြ အရန 

ထားဝယ်မြ ို့နယ်အတွင်း လက် ေှိ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်အရခြ အရန မော သစ်ရတာေုးံလွှမ်းမှု (၇၅.၅%) 

ေှပိါသည်။  

 

(၁၀) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းရေးလုပ်ငန်းြျား  

ထားဝယ်မြ ို့နယ်သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးလုပ်ငန်းများအတွက်ကြ ိုးဝုိင်းရတာ(၁၄၇၇၉၄.၀၇) 

ဧက၊ကြ ိုးပြ င်ရတာ (၃၇၃၂၆၄.၃၄) ဧက ထိန်းသိမ်းလျက် ေှပိါသည်။  

 

(၁၁) သဘာဝရဘးအန္တောယ်ကျရောက်နုိင်သည့်အရြြ အရန 

အစီှင်ခံသည့်ကာလအတွင်း သဘာဝရဘးအန္တှာယ်ကျရှာက်မှု မ ေှပိါ။ 

 

(၁၂) ေျမေနရာအသုံးခ်မွဳ 

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္၏ ေျမအမ်ိဳ းအစားအလုိက္အသုံးခ်ထားသည့္ဧကအားေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

စဥ္ ေျမအမ်ိဳ းအစား ဧရိယာ (ဧက) 

၁။ အသားတင္စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာေပါင္း ၅၇၉၆၂ 

 (က) လယ္ေျမဧရိယာ ၁၀၁၁၀ 

 (ခ) ယာေျမ - 

 (ဂ) ကုိင္း / ကၽြန္းေျမ - 

 (ဃ) ဥယ်ာဥ္ေျမ ၄၇၃၃၅ 

 (င) ေတာင္ယာေျမ ၁၂၂ 

 (စ) ဓနိေျမ ၃၉၅ 

၂။ လွပ္ထားေျမဧရိယာေပါင္း ၂၀၁၂ 

၃။ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳနုိင္ေသာ ၁၆၂၇၃၉ 

 (က) စားက်က္ေျမဧရိယာ ၂၇၀၄ 

 (ခ) စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးေျမ ၄၆ 

 (ဂ) ၿမိဳ႕ရြာနွင့္အျခားေျမ ၁၅၉၉၈၉ 
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၄။ ႀကိဳး၀ိုင္း/ျပင္ ကာကြယ္ေတာ ဧရိယာ ၁၂၆၀၃၆ 

၅။ ေတာရိုင္း ၅၅၇၈၈၈ 

၆။ ေျမရိုင္း ၁၄၈၀၇၉ 

စုစုေပါင္း ၁၀၅၄၇၁၆ 
 

 

(၁၃) စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း(အဓိကသီးနံွ ၁၀ မ်ိဳးထုတ္လုပ္မွဳ) 

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္နုိင္မႈ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

စဥ္ သီးႏံွအမည္ 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

လ်ာထားဧက 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 

စုိက္ ရိတ္ ႏႈန္း 
အထြက္ 

(တင္း) 

၁ စပါးေပါင္း ေႏြ ၂၀၀ ၂၀၀ - - - 

မုိး ၁၀၅၀၈ ၁၀၃၅၅ ၁၀၃၅၅ ၇၄.၃၂ ၆၈၀၁၃၈ 

၂ ေျမပဲ မုိး - - - - - 

ေဆာင္း - - - - - 

၃ ႏွမ္း မုိး ၉၇ ၉၉ ၉၉ ၈.၅၁ ၈၄၂ 

ေဆာင္း - - - - - 

၄ ေနၾကာ - ၆ ၅ - - - 

၅ မတ္ပဲ - - - - - - 

၆ ငရုပ္ မုိး - - - - - 

 ပဲလြန္း - - - - - - 

၇ ပန္း - - - - - - 

၈ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ - - - - - - 

၉ ႀကံ - ၂၉၆ ၃၀၁ ၂၉၆ ၁၈.၂၄ ၅၃၉၉ 

၁၀ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း - ၂၁၇ ၁၈၂ ၁၈၂ ၈၀၀၅ ၁၄၅၉၉၁၀ 
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(၁၄) စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း 

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္၏ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နုိင္မူအေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

(၁၅) အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

စဥ္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳ းအစား အေရအတြက္ လုပ္သားအင္အား 

၁ စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ၁၂ ၈၃ 

၂ ပန္းတိမ္လုပ္ငန္း ၅ ၁၈ 

၃ ပန္းဘဲလုပ္ငန္း - - 

၄ မုန္႕လုပ္ငန္း ၈ ၄၅ 

၅ အုန္းဆံႀကိဳးလုပ္ငန္း - - 

၆ ေရသန္႔လုပ္ငန္း ၅ ၁၀ 

 စုစုေပါင္း ၃၀ ၁၅၆ 
 

 

 

(၁၆) တြင္းထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း 

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္၏တြင္းထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွာေအာက္ပါ  

အတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 

သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ 

စဥ္ ဓါတ္သတၱဳအမ်ိဳ းအစား ထြက္ရိွသည့္ေဒသ 
ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ 

(မက္ထရစ္တန္) 

ထုတ္လုပ္မႈတန္ဘုိး 

(က်ပ္သန္းေပါင္း) 

၁ အျဖိဳက္နက္ ဟာျမင္းႀကီးသတၱဳတြင္း ၀.၃၉၈ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ထားျခင္း 

မရိွပါ ၂ အျဖိဳက္နက္ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္း ၂၇၀.၈၄၅၉ 

 စုစုေပါင္း ၂ ၂၇၁.၂၄၃၉  

 

(၁၇) အိမ်ရခြ ၊ အိမ်ရထာင်စု၊ လူဦးရှ  

ထားဝယ်မြ ို့နယ်၏၂၀၁၆ခုနေစ် ၊ မတ်လကုန်အထိ လူဦးရှမောရအာက်ပါအတုိင်းေြ စ်ပါသည်။ 
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စဉ်  မြ ို့နယ်/မြ ို့ အရကေ ာင်းအှာ   အိမ်ရခြ  အိမ်ရထာင်စု ှပကွ်က် 
ရကျးှွာ 

အုပ်စု 
ရကျးှွာ 

၁ ထားဝယ်  မြ ို့ရန ၁၂၄၃၉ ၁၂၁၉၆ ၁၅ - - 

  ရကျးလက်ရန ၇၇၆၁ ၇၇၁၈ - ၁၈ ၇၀ 

၂ ရမတ္တ ာမြ ို့  မြ ို့ရန ၂၈၀ ၂၈၂ ၃ - - 

  ရကျးလက်ရန ၂၄၉၂ ၂၆၆၆ - ၇ ၂၅ 

 မြ ို့နယ်ချုပ် 
 မြ ို့ရန ၁၂၇၁၉ ၁၂၄၇၈ ၁၈ - - 

ရကျးလက်ရန ၁၀၂၅၃ ၁၀၃၈၄ - ၂၅ ၉၅ 

 

(၁၈) လူဦးရှတုိးနှုန်းနေင့်ကျားမအချိုး 

ထားဝယ်မြ ို့နယ်၏ ၂၀၁၆ခနုေစ်၊ မတ်လအထိ လူဦးရှတိးုနှုန်း ကျား / မ ချိုးမော ရအာက်ပါအတိငုး် ေြ စပ်ါသည်။ 

စဉ် 
 မြ ို့နယ်/ 

 မြ ို့ 

ယခင်နေစ် 

လူဦးရှ 

ယခုနေစ် 

လူဦးရှ 

တုိးလာ 

လူဦးရှ 
တုိးနှုန်း 

ကျား/မ အချိုး 

ကျား မ အချိုး 

၁ ထားဝယ် ၁၀၇၃၈၁ ၁၁၂၃၃၅ ၄၉၅၄ ၁.၀၄ ၅၂၈၉၄ ၅၉၄၄၁ ၁:၁.၁ 
 

 (၁၉) ပညာေရး 

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရိွေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

အဆင့္ျမင့္ပညာ 

စဉ် 

တက္ကသုိလ်/ 

ရကာလိပ်/သိပ္ပ ံ

ရကျာင်း 

အမည် 

တည်ရနှာ 

အကျယ် 

အဝန်း 

(ဧက) 

ေှာ/ 

ေှာမ 

ဦးရှ 

ရကျာင်းသား / 

သူ ဦးရှ 

ေှာနေင့် 

ရကျာင်းသား 

အချိုး 

၁ 
အစိးုှနည်းပညာ 

တက္ကသုိလ် 

ထားဝယ်  -  ှန်ကုန ်

ကားလမး် 

ရမာငမ်ယ်ရှောင ်

ရကျးှွာ 

၉၀.၈ ၆၄ ၇၀၉ ၁၁:၁ 

၂ 
အစိးုှကွနပ်ျူတာ 

တက္ကသုိလ် 

ရလယာဉ်ကွင်းလမး် ၊ 

ရဗျာရတာဝှပက်ွက် 
၁၆.၆၄ ၃၉ ၂၁၈ ၆:၁ 

၃ 
ပညာရှး 

ရကာလိပ် 

အာဇာနည်လမး်၊ 

ှေမ္မလည်ေဲွှပက်ွက် 
၂၄.၆၂ ၇၃ ၄၈၄ ၆:၆၇ 
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၄ 

အစိးုှနည်းပညာ 

အထက်တနး် 

ရကျာင်း 

အာဇာနည်လမး်၊ 

ှေမ္မလည်ေဲွှပက်ွက် 
၁.၀၁၇၃ ၂၀ ၅၆ ၂:၈ 

၅ 
ထားဝယ်သူနာပြ ု 

သငတ်န်းရကျာင်း 

ရဗျာရတာဝှပက်ွက်၊ 

ရေးရုလံမး် နေင့် 

ရအာငရ်ဇယျလမ်း 

ရထာင့် 

- ၁၃ ၁၈၅ ၁:၁၄ 

 မြ ို့နယ်ချုပ် - ၁၃၃.၀၈ ၂၀၉ ၁၆၅၂ ၁:၈ 

 

အေျခခံပညာ (အထက ေက်ာင္းမ်ား) 

စဉ် ရကျာင်းအမည် တည်ရနှာ 
အကျယ် 
အဝန်း (ဧက) 

ေှာ/ ေှာမ 
ဦးရှ 

ရကျာင်း 
သား/သူ 
ဦးရှ 

ေှာနေင့် 
ရကျာင်းသား 
အချိုး 

၁ အထက(၁) ရမြ ာက်ှာွှပ်၊ 
ပနိ္နဲရတာှပက်ွက် 

၄.၂၂၂ ၉၁ ၃၀၇၆ ၁:၃၃ 

၂ အထက(၂) ဘုရမ္မာ်ှပ်ကွက် ၆.၈၈ ၄၈ ၁၄၁၆ ၁:၂၉ 

၃ အထက(၃) ရမြ ာက်ှာွှပ်၊ 
ပနိ္နဲရတာှပက်ွက် 

၂.၈၇၈ ၆၅ ၂၀၉၀ ၁:၃၂ 

၄ အထက(၄) ဝကဲျွန်းှပ်၊ 
ထနိ်သစ်ှ ပက်ွက် 

၁၁.၃၄၆ ၄၅ ၁၃၀၁ ၁:၂၈ 

၅ အထက 
(ရညာင်ှမ်းရတာင်) 

ရဗျာရတာဝှပက်ွက် ၁၂.၀၀ ၄၀ ၈၆၇ ၁:၂၁ 

၆ အထက 
(ရမြ ာင်းပုလဲ) 

အိုးလုပ်ှပ်ကွက် ၀.၅၁၀ ၄၇ ၁၃၀၅ ၁:၂၇ 

ထားဝယ်မြ ို့ရပါင်း ၆ ၃၇.၈၃၆ ၃၃၆ ၁၀၀၅၅      ၁ :၂၉ 
 

 

အေျခခံပညာ (အထကခြေဲက်ာင္းမ်ား) 

စဉ် ရကျာင်းအမည် တည်ရနှာ 
အကျယ် အဝန်း 
(ဧက) 

ေှာ/ 
ေှာမ ဦးရှ 

ရကျာင်း 
သား/ သူ 
ဦးရှ 

ေှာနေင့် 
ရကျာင်းသား 
အချိုး 

၁ အထက(ခွဲ) 
အလက(၂) 

ဝကဲျွန်းှပ်၊ 
ထနိ်သစ်ှ ပက်ွက် 

၁.၅၇၉ ၄၄ ၁၃၇၇ ၁:၃၁ 
 

၂ အထက(ခွဲ) 
အလက(၄) 

ရဗျာရတာဝ 
ှပက်ွက် 

၂.၄၇၅ ၃၄ ၈၄၄ ၁:၂၄ 

၃ အထက(ခွဲ) 
(ရမာငမ်ယ်ရှောင)် 

ရမာငမ်ယ်ရှောင် 
ရကျးှွာ 

၃.၀၆ ၃၁ ၇၀၉ ၁:၂၂ 

၄ အထက(ခွဲ) 
(ပကာှ)ီ 

ပကာှရီကျးှွာ ၉.၅၀ ၂၅ ၅၃၁ ၁:၂၁ 
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အေျခခံပညာ (အလက ေက်ာင္းမ်ား) 

စဉ် ရကျာင်းအမည် တည်ရနှာ 
အကျယ် အဝန်း 

(ဧက) 

ေှာ/ 

ေှာမ ဦးရှ 

ရကျာင်း 

သား/ သူ 

ဦးရှ 

ေှာနေင့် 

ရကျာင်းသား 

အချိုး 

၁ အလက(၃)  ကေ က်စားပြ င် ၀.၆၈၈ ၃၁ ၇၄၀ ၁:၂၄ 

၂ အလက (ရမြ းခန္တ)ီ ရမြ းခန္တရီကျးှွာ ၁.၈၆ ၁၃ ၁၂၃ ၁:၉ 

 မြ ို့နယ်ချုပ် ၂ ၂.၅၄၈ ၄၄ ၈၆၃ ၁:၂၀ 

 

အေျခခံပညာ (အမကေက်ာင္းမ်ား) 

စဉ် 
 မြ ို့နယ်/ 
 မြ ို့ 

ရကျာင်း အရှ 
အတွက် 

ေှာ/ 
ေှာမ ဦးရှ 

ရကျာင်းသား
/ 
သူဦးရှ 

ေှာနေင့် 
ရကျာင်းသား 
အချိုး 

၁ ထားဝယ် ၉၃ ၅၈၆ ၁၀၇၉၃ ၁:၁၈ 

 

အေျခခံပညာ (မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း) 

စဉ်  မြ ို့နယ် 

 ရကျာင်း 

အရှ 

အတွက် 

ေှာဦးရှ  ရကျာင်းသား ဦးရှ 
ရကျာင်းသား/သူ

အချိုး ေှာ ေှာမ ရကျာင်း သား ရကျာင်းသူ 

၁ ထားဝယ် ၂၃ - ၄၂ ၃၀၆ ၃၆၈ ၁:၁၆ 

 

ဘုန္းေတာ္ႀကီၤးသင္ပညာေရးေက်ာင္း 

စဉ်  ရကျာင်းအမည် ေှာ/မ   ဦးရှ 

 ရကျာင်း 

သား/သူ 

ဦးရှ 

အချိုး 

၁ ရဇယျဘုမ္မရိကျာင်း ၂၄ ၁၇၉ ၁:၇ 

၂ ရလးထပ်ရကျာင်း ၃ ၁၁၇ ၁:၃၉ 

၃ ပခုက္ကူရကျာင်း ၁၂ ၂၁၂ ၁:၁၈ 

၄ ဘက(စန္ဒသိဂီသီလှေင်) ၂၄ ၈၇ ၁:၄ 

၅  မြ ို့မယဉ်ရငးှိပသ်ာ  ၅ ၂၀ ၁:၄ 

 မြ ို့နယ်ချုပ် ၆၈ ၆၁၅ ၁:၉ 
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(၂၀) က်န္းမာေရးက႑ 

ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၏ က်န္းမာေရးက႑ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 

ေဆးရုံမ်ား 

စဉ် 
 မြ ို ့နယ်/ 

 မြ ို ့  
ရေးရု ံအမည် 

 အစိ ုးှ/  

ပုဂ္ဂလိက 
ကုတင်အရှ အတွက် 

၁ ထားဝယ် ထားဝယ်ပြ ည်သူ့ရေးရုံ အစိ ုးှ ၂၀၀ 

၂   မြ င့်မိုှ ်ဦး ပုဂ္ဂလိက ၅၀ 

၃  ချမ်းရမြ ့ ပုဂ္ဂလိက ၃၀ 

၄  မယ်ေီလန်း ပုဂ္ဂလိက ၅၀ 

 စုစုရပါင်း   ၃၃၀ 
 

ေဆးေပးခန္း 

စဉ် ရေးရပးခန်းအမည်   အစိ ုးှ/ ပ ုဂ ္ဂလိက  
ကုသသည်          

ရှာဂါအမျ ိုးအစား  

၁ ပုလဲရေးခန်း ပုဂ ္ဂလိက အရထွရထွ 

၂ စပယ် ေြ ူရေးခန်း ပုဂ ္ဂလိက အရထွရထွ 

၃ ရတာ်ဝင်ရေးခန်း  ပုဂ ္ဂလိက အရထွရထွ 

၄ မိခင်န ေင ့ ်ကရလး အစိ ု းှ အရထွရထွ 
 

ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန/ဌာနခြဲ 

စဉ် 
 မြ ို ့/ 

 မြ ို ့နယ် 

ရကျးလက်ကျန်းမာရှး 

ဌာနအမည် 
ရကျးလက်ကျန်းမာရှး ဌာနခွ ဲအမည် 

၁ ထားဝယ် ကနိုင်းေါရကျးလက် 

ကျန်းမာရှးဌာန 

ှေင်မုတ္ထီးရကျးလက်ကျန်းမာရှးဌာနခွဲ 

ကူးတို့ရကျးလက်ကျန်းမာရှးဌာနခွဲ 

ရကျာက်ှပ်ရကျးလက်ကျန်းမာရှးဌာနခွဲ 

ှေမ္မတငွး်ရကျးလက်ကျန်းမာရှးဌာနခွဲ 

၂ ထားဝယ် ရမာငမ်ယ်ရှောငရ်ကျးလက် 

ကျန်းမာရှးဌာန 

ကငး်ကုနး်ရကျးလက်ကျန်းမာရှးဌာနခွဲ 

သရပြ ရချာင်းရကျးလက်ကျန်းမာရှး ဌာနခွဲ 

ဇဟာရကျးလက်ကျန်းမာရှးဌာနခွဲ 

ဇလွနး်ရကျးလက်ကျန်းမာရှးဌာနခွဲ 
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၃ ထားဝယ် ပကာှရီကျးလက်   

ကျန်းမာရှး ဌာန 

ဟာမြ ငး်ကြ ီးရကျးလက်ကျန်းမာရှး ဌာနခွဲ 

အညာေျားရကျးလက်ကျန်းမာရှးဌာနခွဲ 

သ င်္ကန်းတုံးရကျးလက်ကျန်းမာရှးဌာနခွဲ 

တလိငုး်ရတာင်ရကျးလက်ကျန်းမာရှး ဌာနခွဲ 

ဘဝပငရ်ကျးလက်ကျန်းမာရှးဌာနခွဲ 

ရမြ းခရံဘာ်ရကျးလက်ကျန်းမာရှးဌာနခွဲ 

ရကျးသားအငး်ရကျးလက်ကျန်းမာရှးဌာနခွဲ 

စစုရုပါင်း ၃ ၁၅ 

 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 

စဉ် 
 မြ ို့နယ်/ 

 မြ ို့ 
လူဦးရှ 

ေှာဝန်မေကျန်းမာရှး 

ရစာင့်ရ ေှာက်မှုနှုန်း 

  သူနာပြ ုမေ 

ကျန်းမာရှး 

ရစာင့်ရှာက်မှုနှုနး် 

လက်ရထာက်ကျန်းမာရှးမေူ းမေ 

ကျန်းမာရှးရစာင့်ရှောက်မှုနှုနး် 

ေှာ၀န် 

ဦးရှ 

ေှာ၀န်နေင့် 

လူဦးရှ 

အချိုး 

သူနာ 

 ပြ ု 

ဦးရှ 

သူနာပြ ုနေင့် 

လူဦးရှ 

အချိုး 

လ/ထ 

ကျန်းမာ 

ရှးမေူးဦးရှ 

လ/ထ ကျန်းမာ 

ရှးမေူး နေင့် 

လူဦးရှအချိုး 

၁ ထားဝယ် ၁၁၂၃၃၅ ၉ ၁:၁၂၄၈၁ ၄ ၁:၂၈၀၈၃ ၆ ၁:၁၈၇၂၂ 

 

ေဒသတြင္းအမ်ားဆုံးျဖစ္တတ္ေသာေရာပါမ်ား 

စဉ်  မြ ို့နယ်/ မြ ို့ 

 ရှာဂါအမျိုးအစား 

ငေက်ေျား ဝမ်းရလျှာ တီဘီ ဝမ်းကုိက် ရအအာှ်အိငု ်

 ေြ စ ် ရသ  ေြ စ ် ရသ  ေြ စ ် ရသ  ေြ စ ် ရသ  ေြ စ ် ရသ 

   ၁ 
ထားဝယ် 

၃၉ - 
၁၀၀

၁ 
- ၁၇၁ - ၄၂၀ - ၄၂၄ - 

 

HIV/ AIDS - ေရာဂါျဖစ္ပြား/ ေသဆုံးဦးေရ 

စဉ်  မြ ို့နယ် 
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

 ေြ စ ် ရသ  ေြ စ ် ရသ 

၁ ထားဝယ် ၇၆  ၅ ၃၂  ၆ 
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က်န္းမာေရးဆုိင္ရာညႊန္းကိန္းမ်ား 

စဉ် 
 မြ ို့နယ်/ 

 မြ ို့ 

မခိင်  

ဦးရှ 

ကရလး 

ဦးရှ 

လူ(၁၀၀၀)လျှင် 

ရမ
းွန

ှုနး်
 

 မခိ
ငရ်

သ
နှုန

်း 

ရမ
ကွ

ငး်
စ 

က
ရလ

းရ
သ

နှုန
း် 

က
ိယု

်ဝန
်ပျ

က
်နှုန

း် 

၁ ထားဝယ် ၂၈၁၀ ၂၆၇၅ ၈.၉၇ - ၄.၁၈ ၁၇.၄၆ 

 

၅-၇။ စီမံကိန်းအနီးေက်းရြာမ်ားရိွ လူမႈဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား 
 

စ္ီမံကိန္း သည္ ေတာင္ေပၚေဒ သတြင္တည္ရိွျပီးအနီးဆုံးေက်းရြာမ်ားမွာဝကုန္းေက်းရြာ၊ေရပူေတာင္ေက်းရြာ 

နွင့္ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာတ႔ိုျဖစ္ပါသည္။ ဝကုန္းေက်းရြာတြင္ ေတာင္ယာ၊ လက္လီလက္ကား အေရာင္းအဝယ္ 

လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ၾကျပီး ဝကုန္းေက်းရြာ၊ ေရပူေတာင္ေက်းရြာ နွင့္ ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ တို႔တြင္ရခတ်အေက် 

ေက် သတ္တ ုတူးရော်ခြ င်း လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြ င်း နေင် ့မုိင်းလုပ်သားများ ရနထိငု်မှု များပါသည်။ 

 

 
 

စီမံကိန္းအနီးေက်းရြာမ်ား၏တည္ေနရျပပုံ 

ရချာင်းေျားရကျးှွာ 

ဘဝပင်ရကျးှွာ 

ဝကုန်းရကျးှွာ 

ရှပူရတာင်သတ္တ ုတူးရော်ရှးလုပ်ကွက် 
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(က) လူဦးေရ 

 

(ခ) ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန/ဌာနခြဲ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဘဝပင်ရကျးှွာရကျးလက်ကျန်းမာရှး ဌာန 

(ဂ) အေျခခံပညာ (အထကခြေဲက်ာင္းမ်ား) 

စဉ် ရကျာင်းအမည် တည်ရနှာ 

၄ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း (ဘဝပင်) ဘဝပင္ရက်းှွာ 

ေက်းရြာ အိမ္ေျခ လူဦးေရ 

ဝကုန္း ၃၇၇ ၁၈၅၄ 

ဘဝပင် ၁၂၀ ၄၀၀ 

ေခ်ာင္ဖ်ား ၃၀ ၈၄ 

စဉ် 
ြမ ိ ု ့နယ်/ှပ်ကွက်/ရကျးှွာ  ရကျးလက်ကျန်းမာရှး 

ဌာနအမည် 
၁။ ဘဝပင ် ဘဝပင်ရကျးှွာ 

ရကျးလက်   ကျန်းမာရှး 
ဌာန 
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အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ဘဝပင္ေက်းရြာ 

 

(ဃ) ဘုန္းေတာ္ႀကီၤးေက်ာင္း 

စဉ်  ရကျာင်းအမည် 

   ၁။ ဘဝပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီၤးေက်ာင္း 

 

 

ဘ၀ပင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း 
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(င) အနီးေံုးရကျးှွာများ၏အရထွရထွလူမှုစီးပွားအ ရြခအရနများ 

(က) ဘဝပင်ရကျးှွာ 

အနးီေံုးရကျးှွာြေစ်သည်ဘ့ဝပင်ရကျးှွာ၊၏အရထရွထွလူမှုစီးပွားအ ရြခအရနများမောရအာက်ပါအတိုင်း 

ြေစ်ပါသည်။ 

စဥ် အရကေ ာင်းအှာ အမျိုးအစား 

၁။ အဓိကအလုပ်အကိငု် သတ္တ ုတွင်းလုပ်သားနေင်တ့စ်ပုိင်တနိငု်သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း           

                                                              -၉၅% 

ဥယျာဥ်ခြ ံ                                                 - ၅% 

၂။ အများေံုးအသုးံပြ ုသည်ရ့ှ ဘဝပင်ရချာင်းေျားရှ 

၃။ အလုပ်လုပ်နိငု်သည့်လူဦးရှ ၂၈၀ 

၄။ ဝင်ရငွ ၇၅၀၀ ခန့် 

၅။ အသုးံြပုသည့်အိမ်သာအမျိုးအစား ရှရလာင်းအိမ်သာ 

၆။ လမ်းအမျိုးအစား  ရကျာက်စီလမ်း 

၇။ အမိှုက်စွန့်ပစ်မှု ရတာင်ကေ ားလိှု ရြမာင်အတွင်းသို့စွန့်ပစ် 

၈။ အများေံုးအသုးံြပုသည်ရ့လာင်စာ ထင်း/မီးရသွး (ရတာင်ရပါ်တွင်ခုတ်ယူ) 

၉။ ရသာက်ရှ/သုးံရှရှအှင်းအမြ စ် ရကျာက်သတ္တာရတာင်မေ ၄ လက်မ ပုိက်လိုင်းြေင်သ့ွယ်ယူ 

 

(ခ) ဝကုန်းရကျးှွာ 

 ဘဝပင်ရတာင် ရြခတွင်တည် ေှသိည်ဝ့ကုန်းရကျးှွာ၏အရထရွထွလူမှုစီးပွားအ ရြခအရနများမောရအာက် 

ပါအတုိင်းြေစ်ပါသည်။ 

စဥ် အရကေ ာင်းအှာ အမျိုးအစား 

၁။ အလုပ်အကုိင ် ဥယျာဥ်ခြ ံ - ၈၀% 

ခဲကျင် - ၂၀% 

၂။ လ်ွပ္စစ္မီး ပုဂၢလိကမီး 

၃။ အများေံုးအသုးံြပုသည်ရ့လာင်စာ ထင်း/မီးရသွး 

(ရတာင်ရပါ်တွင်ခုတ်ယူ) 

၄။ အမိှုက်စွန့်ပစ်မှု ရချာင်းထဲပစ် - ၆၆% 

မီးရိှ့ု              - ၃၄% 
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၆။သတ္တ ုတူးရော်သန့်စင် ခြ င်းလုပ်ငန်းရကေ ာင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများနေင့်ကာကွယ်လုပ်ရောင်နိုင်သည့် 

နည်းလမ်းများ 

ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်း ရှပူရတာင်လုပ်ကွက်တွင် ဟင်းလင်းေွင်စ့နစ်သတ္တ ုတူးရော်ရှးလုပ်ငန်း ရ ကေ ာင့်ပတ်ဝနး် 

ကျင် ထိခိုက်နိငု်မှုများမော ရအာက်ပါအတုိင်းြေစ်ပါသည်။ 
 

 (က) သစ်ပင်များခုတ်လေဲမှုရကေ ာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ၊ 

 (ခ) အရပါ်ယံ ရြမလွှာေယ် ေှားမှုရကေ ာင် ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ၊ 

 (င) သတ္တ ုရုိင်းပါဝင်ရသာ ရြမသားအားတးူယူမှုရ ကေ ာင့့်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိုက်မှုများနေင် ့

 (ဃ) သတ္တ ုရိငု်း ရြမသားများသယ်ပို့မှုရကေ ာင် ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများတို့ ေြ စ်ပါသည်။ 
  
 

၆-၁။ သစ်ပင်များခုတလ်ေဲခြ င်းရကေ ာင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်နုိင်မှုများ (Environmental Impacts due to 

Tree Cutting) 

သစ်ပင်များခုတလ်ေမဲှုရကေ ာင့် ကမ္ဘာကြ ီးပူရနွးလာခြ င်း နေင် ့ှာသီဥတုရပြ ာင်းလဲခြ င်းေြ စ်စဥ်အား တစ်စိတ်တစ် 

ပိငု်းအရနေြ င့်  ေြ စ်ရစပါသည်။ ၎င်အ ပြ င်သစ်ပင်များခုတ်လေဲမှုရကေ ာင့် ရြမေီလွှာတိုက်စားမှုများပြ ားရစပြ ီးမြ စ် 

ရှများအား ရနာက်ကျိရစခြ င်း နေင့်  မြ စ် ရချာင်းများအတွင်းအနယ်ပို့ချမှုများရစပြ ီး ြမစ်ရချာင်းများတမိ်ရကာမှု 

 ေြ စ်ရစပါသည်။ သစ်ပင်များခုတလ်ေဲခြ င်းအားသတ္တ ုတွင်းဥပရေအှရသာ်လည်းရကာင်း၊သစ်ရတာဥပရေအှ 

ရသာ်လည်းရကာင်းတားမြ စ်ထားပြ ီး မေြ စ်မရနခုတလ်ေဲှ န်လိုအပ်ပါက ပြ န်လည်စိုက်ပျိုးလုပ်ရောင်ရပးှမည် 

ြေစ်ပါသည်။ 
 

သစ်ပင်များခုတ်လေမဲှုရကေ ာင် ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုအေင့်သတ်မေတ်ခြ င်း 

သတ္တ ုတွင်းဧှိယာသည် (၄၉.၅) ဧကသာကျယ်ဝနး်ခြ င်းနေင်က့ွင်းေင်းစစ်ရေးချက်များအှ ေှားပါးစာှင်းဝင်  

သစ်ပင်များမ ေှိခြ င်း တို့ရကေ ာင် ့ထိခိုက်မှုအေင်အ့ား ရအာက်ပါအတိုင်းသတ်မေတန်ိငု်ပါသည်။ 

ထိခိက်ုနိုင်

မှု 
အှင်းအမြ စ် 

သက်ရှာက်မှု

အမျိုးအစား 

သက်ရှာက်မှု ေှိ 

နိငု်မည့် 

အကာွအ ရဝး 

သက်ရှာက်နိုင် 

သည့်အချိန် 
 ပြ င်းထန်မှု အကြ ိမ် 

 ေြ စ်နုိင် 

စွမ်း 

ထိခိက်ု နိင်ုမှုအ 

ေင်သ့တ်မေတခ်ျက် 

ရ မြ ေီလွှာ

တိက်ုစား 

ြခင်း 

သစ်ပင်များ 

ခုတလ်ေဲ ခြ င်း 
ထိခိက်ုမှု (-) ရေသတွင်း (-၃) 

အရတာ်သင် ့ကေ ာ 

(-၃) 

အသင့် 

အတင့် 

 ပြ င်းထန် 

(-၄) 

တစ်နေစ်

လျှင၂်

 ကြ ိမ် 

ရအာက် 

(-၁) 

ရသချာ 

(-၅) 

နည်းပါးမေ 

အရတာ်သင့်ပြ င်း

ထန် 

(-၆၀) 
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Eastern Mining မေ ကာကွယ်လုပ်ရောင်ထား ေှခိျက်များ 

Eastern Mining မေ သစ်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိုးခြ င်းအား စီမံကိန်းချမေတြ်ပီး ပံုမေန် လုပ်ရောင်သွားြခင်း 

မျိုးမ ေှရိသးရသာ်လည်း အချို့ရနှာများ (အထးူသေြ င့်  ရြမစာပံုများ)တွင် သစ်ပင်အချို့ ြပန်လည ် စိကု်ပျိုး 

ထား ေှသိည်ကို ရတွ့ ေှိှပါသည်။ 

 

သစ်ပင်ခုတ်ယူခြ င်းအားရ ေှာင်လွှလုဲပ်ရောင်နုိင်သည့်နည််းလမ်း (Altrnative Way to Avoid Tree 

Cutting) 

အရပါ်ယံ ရြမလွှာ ေှသိစ်ပင်များ ေှင်းလင်းပစ်မေသာလျှင်  ရြမရအာက် ေှသိတ္တ ုရိငု်းပါဝင်ရသာ  ရြမသားများအား  

ှ ေှမိည်ေြ စ်ရသာရကေ ာင် ့သစ်ပင်ခုတ်ယူခြ င်းအား ရ ေှာင်လွှဲလုပ််ရောင်နိုင်မည့်နည်းလမ်းမ ေှပိါ။  

 

ကွင်းေင်းရလ့လာရတွ့ ေှခိျက်များ 

ကွင်းေင်းရလ့လာရတွ့ ေှခိျက်များအှ သတ္တ ုတူးရော်ထုတလ်ုပ်ခြ င်းမပြ ုရတာရ့သာလုပ်ကွက်ရနှာရဟာင်း 

များနေင့်လမ်းအရဟာင်းများတွင်သစ်ပင်များအား စီမံချက်ေြ င့်  ပြ န််လည်စိုက်ပျိုးရပးခြ င်း မ ေှရိသာရကေ ာင့် 

မိးုှာသီတွင် လုပ်ကွက်များမေ  ရြမေီလွှာ တိကု်စားမှု ေှ ိပြ ီး ရှရနာက်များ စီးထွက်ရကေ ာင်း ရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ 

 

Eastern Mining မေ ေက်လက်လုပ်ရောင်ှမည့်အချက်များ 

သစ်ပင်များ ခုတလ်ေမဲှုရကေ ာင့် ထိခိုက်မှု အား ရ ေှာင်လွှဲှန် ရအာက်ရော်ပြ ပါ အချက်များ အား ထပ်မံလုပ် 

ရောင်ှမည်ြေစ်ပါသည်။ 

(က) သစ်ပင်များခုတ်လေဲခြ င်းအား အတတ်နိငု်ေံုး နည်းပါးရစှန် ရောင်ှွက်ှမည်အ့ပြ င် အပင်ကြ ီးများအား 

ခုတလ်ေဲခြ င်း မပြ ုပဲ အခြ ားတစ်ရနှာသို့  ရ ွှှ့ရပြ ာင်းစိကု်ပျိုးရပးှမည်  ေြ စ်ပါသည်။  

(ခ)ခတု်ယ်ူလိုက်သည့်သစ်ပင်များအားလည်း သစ်ရတာဦးစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိငု်း ြပန်လည်စုိက်ပျိုး 

ရပးသွားှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

(ဂ) ၎င်းအပြ င် သစ်ပင်များသည် စုိက်ပျိုးသည့် အရှအတွက်အတိငု်း ှာနှုန်းပြ ည် ့ ေှင်သန်ကြ ီးထွားှန် 

ခက်ခဲ ရသာရကေ ာင့် ခုတလ်ေသဲည်အ့ရှအတွက်ထက် ပုိမို စိကု်ပျိုး ရပးှမည်ြေစ်ပါသည်။ 

(ဃ) သစ်ပင်စုိက်ပျိုးမှုသည် သတ္တ ုတူးရော်ရနသည် ့ လုပ်ကွက် အတွင်း စိကု်ပျိုးှန် မေြ စ်နုိင်ရသာရကေ ာင် ့

တူးရော်ထုတ်လုပ်ခြ င်းမပြ ုရတာ့သည်လ့ုပ်ကွက်အရဟာင်းများနေင်သ့တ္တ ုတွင်းအနးီတစ်ဝိုက်ရနှာလွတမ်ျား

တွင်စိုက်ပျိုးရပးှမည်ြေစ်ပါသည််။ 
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(င) သစ်ပင်များ ေှင်သန်ကြ ီးထွားမှုအားလည်း အပင်အမျိုးအစားအလုိက် ေှင်သန်ကြ ီးထွားှန် စိတခ်ျှသည် ့

အရနအထားအထ ိ အနးီအနားရကျးှွာမေ တိှစ္ဆာန်များ ေျက်ေီး ခြ င်းမပြ ုနုိင်ှန် အပင်ကာများေြ င် ့ ကာှံပြ ီး 

ရစာက်ရ ေှာက်ရပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။ြပန်လည်စိုက်ပျိုးမည့်ရနှာများနေင့်အပင်အမျိုးအစားများကိရုအာက်

တွင်ရော်ြပထားပါသည်။ 

 

တည္ေနရာ ေျမစာပုံ-၁ 

(N14º09ʹ43.38ʺ 

E98º24ʹ16.13ʺ) 

ေျမစာပုံ-၂ 

(N14º09ʹ25.75ʺ 

E98º24ʹ14.73ʺ) 

ေျမစာပုံ-၃ 

(N14º09ʹ10.67ʺ 

E98º24ʹ11.91ʺ) 

ေျမေနရာအက်ယ္္္အဝန္း ၃.၃ ဧက ၃.၈ ဧက ၃.၉ ဧက 

အပင္အမ်ုဳိးအစားနွင့္ 

အေရအတြက္ 

မေဟာဂနီ(၅၀၀)ခန္႔ 

ပိေတာက္ (၅၀၀) ခန္႔ 

မေဟာဂနီ(၆၀၀) ခန္႔ 

ပိေတာက္ (၆၀၀) ခန္႔ 

မေဟာဂနီ(၆၅၀) ခန္႔ 

ပိေတာက္ ၆၅၀) ခန္႔ 

 

 
 

သစ္ပင္ျပန်လည်စုိက်ပျိုးမည့်ရနှာများ 
 
 

၆-၂။ အရပါ်ယံ ရြမသားေယ် ေှားမှုရကေ ာင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုများ (Environmental Impacts due to 

Overburden Removing) 

အရပါ်ယံ ရြမလွှာေယ် ေှားခြ င်းသည် ရြမသားများအားတူးယူတးူေွမှုများလုပ်ရောင်ခြ င်းေြ စ်သေြ င့်ရြမေီလွှာ  

ရြမစာပုံ-၃ 

ရြမစာပုံ-၂ 

ရြမစာပုံ-၁ 
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တိကု်စားမှုများြပားရစခြ င်း၊ ေယ် ေှားဏလိကု်သည့် အရပါ်ယံ ရြမသားများ အားလည်း စနစ်တကျမစုပုံပါက 

 ရြမစာပံု ပြ ိုကျခြ င်းရကေ ာင့် ထိစပ်လျက် ေှိသည့် ဘဝပင်ရကျးှွာလူရနအိမ်များအနီးနေင့်သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်အနီး 

ေှြိမစရ်ချာင်းများအတွင်းသို့ကျရှာက်ြပီး လူရနအိမ်များထိခိုက်နိင်ုြခင်း၊ ြမစ်ရချာင်းများ ပိတေိ်ု့ ခြ င်း အစ ေှ ိ

သည်ထိ့ခိုက်မှုများ ေှမိည်ြေစ်ပါသည််။ ၎င်းအပြ င်မိးုှာသီတငွ်  ရြမစာပံုများမေစီးထွက်လာရသာရှရနာက်များ 

သည် လုပ်ကွက်အနီး ေှ ိြမစ်ရချာင်းများအတွင်းသို့   ဝင် ရှာက်၍ မြ စ်ရှ/ရချာင်းရှများရနာက်ကျိခြ င်းအစ ေှိ 

သည် ့ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိုက်မှုများ ေှမိည်ြေစ်ပါသည်။ 

 

အရပါ်ယံ ရြမသားေယ် ေှားမှုရကေ ာင် ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအေင့်သတ်မေတ်ခြ င်း 

ေယ် ေှားလိကု်သည့် အရပါ်ယံ ရြမသားများသည် စနစ်တကျစုပုံြခင်းမ ေှိှုလျှင်မ ေှသိလိ ု ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိုက်မှု 

များ ပြ ားနုိင်သည် ေြ စ်၍ ထိခိုက်မှုအေင့်သည ်ြပင်းထန်မည်ြေစ်ပါသည်။ ထိခိုက်မှုအား ပတ်ဝန်းကျင်အ ရပါ် 

ထိခိုက်မှုနေင်လ့ူရနအိမ်များအရပါ်ထိခိုက်မှုဟူ၍(၂)မျိုးခွဲခြ ားနုိင်ပါသည်။သို့ရသာ်လည်းသတ္တ ုတွင်းရဘးပတ် 

လည်တင်ွ လူရနအိမ်များသည် အတန်ငယ်ရဝးကွာသည်ြေစ်၍သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်အတွင်း ေှိ ရြမစာပံုများပြ ို 

ကျခဲသ့ည့်တုိင်ရအာင်လူရနအိမ်များသုိ့ရှာက် ေှနုိိင်ှန်ခဲယဥ်းမည်ေြ စ်ရသာရကေ ာင်ထိ့ခိုက်မှုနည်းပါးပါသည်။ 

သို့ရသာ်လည်း  ရြမစာပံုများသည် ြမစ်ရချာင်းများအတွင်းကျရှာက်ခဲ့မည်ေုိပါက ြမစ်ရှများရနာက်ကျိခြ င်း 

နေင် ့ြမစ်ရချာင်းများပိတေုိ့်မှု ေှ ိမည်ြေစ်ပြ ီး ထိခိုက်မှုများြပားမည်ေြ စ်ပါသည်။ 
 

 

ထိခိက်ုနိုင်မှု အှင်းအမြ စ် 
သက် 

ရှာက်မှု 
အမျိုးအစား 

သက်ရှာက်မှု ေှိ 
နိငု်မည့်အကွာ 

အ ရဝး 

သက်ရှာက် 
နိငု် 

သည့်အချိန် 
 ပြ င်းထန်မှု အကြ ိမ် 

 ေြ စ်နုိင် 
စွမ်း 

ထိခိက်ု 
နိငု်မှုအ 

ေင်သ့တ်
မေတခ်ျက် 

 မြ စ်ရှများ 
ရနာက်ကျိ 
 ခြ င်း 

 ရြမစာပုမံျား ပြ ို
ကျခြ င်း 

ထိခိက်ုမှု  
(-) 

ရေသတွင်း (-၃) 
အချိန်ကေ ာ    
 (-၄) 

 ပြ င်းထန် 
(-၅ ) 

ပုမံေန် 
(-၃) 

အလနွ ်
 ေြ စ်နုိင် 
(-၄) 

 
အလယ််
အလတ်် 
ြပင်းထန်် 
(-၈၄) 

 မြ စ်ရချာင်း 
များ 
ပိတေ်ို့ ခြ င်း 

ရြမစာပုမံျား ပြ ို
ကျခြ င်း 

ထိခိက်ုမှု  
(-) 

ရေသတွင်း (-၃) 
အချိန်ကေ ာ    
 (-၄) 

 ပြ င်းထန် 
(-၅ ) 

ပုမံေန် 
(-၃) 

အလနွ ်
 ေြ စ်နုိင် 
(-၄) 

အလယ််
အလတ်် 
ြပင်းထန်် 
(-၈၄) 

လူရနအိမ် 
များ 
ထိခိက်ုခြ င်း 

ရြမစာပုမံျား ပြ ို
ကျမှု 

ထိခိက်ုမှု   
(-) 

လုပ်ကွက်အတွင်း 
(-၁) 

အချိန်တို 
(-၂) 

အလနွ ်
ြပင်းထန် 

(-၅) 

တစ်နေစ် 
လျှင၂် ကြ ိမ် 
ရအာက် 
(-၁) 

 ေြ စ်နုိင်  
ရ ခြ နည်း
ပါး 
(-၁) 

အလနွ ်
နည်းပါး  
(-၁၆) 

  

 

 

Eastern Mining မေ ကာကွယ်လုပ်ရောင်ထား ေှခိျက်များ 

Eastern Mining မေ ထွက် ေှလိာရသာ  ရြမစာများအား ရအာက်ရော်ပြ ပါပံုအတိုင်း သတ္တ ုတူးရော်ထုတလ်ုပ် 

သည်လ့ုပ်ကွက်ရနှာများနေင် ့  ရဝးကွာ ရသာရနှာများတငွ် (၃)ရနှာခွဲပြ ီးစုပုံထား ေှသိည်ကိုရတွ့ှေိှပါသည်။  



Environmental Management Plan (EMP) for Eastern Mining Co. Ltd.        

G-T/EMP-1-27/17                                                                                       September, 2018 
  
 

 
       Green Tech Environmental Impact Assessment Group 

       Ever Green Tech Environmental Services and Trainaing Co., Ltd.                                  97 
            

 

 
                              ရြမစာများစွန့်ပစ်ထား ေှရိသာရနှာများ 

 

 
                              ရမြ စာပံုများမေရှရနာက်များစီးထွက်မှုများ 

ေျမစာပုံ-၁  

ေျမစာပုံ-၂ 

ေျမစာပုံ-၃ 

ဝကုန်းရကျးှွာ 

ဘဝပင် ရကျးှွာ 

ရချာင်းေျား ရကျးှွာ 

ရှပူ ရတာင်လုပ်ကွက် 

B4 လုပ်ကွက် 
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ရြမစာပံုစွန့်ပစ်ထားရသာရနှာများအားရကာင်းကင်ဓါတ်ပံုတွင်ရတွ့မြ င်ှပံု 
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Eastern Mining မေ အချို့ ရြမစာပံုများအရပါ်တွင် သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးထားှေိခြ င်း၊ရြမစာပံုများခိငု်မာမှု ေှရိစ 

ှန်ရလေကားထစ်ပုံ ပြ ုလုပ်ထား ေှိခြ င်း၊ ရအာက်ရခြ တွင်  ရြမတားနံှံပြ ုလုပ်ထား ေှိခြ င်းများအားလည်းရတွ့ ေှိှ  

ပါသည်။ 
 

ကွင်းေင်းရလ့လာရတွ့ ေှခိျက်များ 

အချို့ ရြမစာပုမံျားသည် မိးုှာသီတငွ် မိးုရှ ရ ကေ ာင့် ပြ ိုကျပြ ီးအနးီ ေှရိချာင်းများအတွင်းသို့   ရြမသားများကျ 

ေင်းရနရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ ရြမစာပံုများတငွ်စိုက်ပျိုးထားှေရိသာ သစ်ပင်များမောလည်းရကာင်းစွာ ေှင် 

သန်ကြ ီးထွားခြ င်းမ ေှရိကေ ာင်း ရတွ့ ေှိှ ပါသည်။  ရြမစာပံုရအာက်ရခြ ေှိ  ရြမတားနံှံများမော လည်း  ရြမစာပု၏ံ 

တွန်းအားရကေ ာင် ့ပြ ိုကျရနသည်ကုိရတွ့ ေှိှပါသည်။ 

 

ရြမစာပံုများရကေ ာင့်ေြ စ်ရပါ်နုိင်သည့်ထိခိုက်မှုအာရ ေှာင်လွှလုဲပ်ရောင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများ (Alternative 

Way to Avoid Overburden Removing) 

 ရမြ စာများထွက် ေှမိှုမ ေှရိစှန် ရ ေှာင်လွှဲလုပ်ရောင်နိုင်သည် ့ နည်းလမ်း မ ေှရိသာ်လည်း ထွက် ေှလိာသည့််   

ရြမစာများအားပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းေုးံေြ စ်ရစှန် စွန့်ပစ်ပါကထိခိုက်မှုများအား ကြ ိုတင်ရ ေှာင်လွှ ဲ

နိငု်မည်ေြ စ်ပါသည်။ 
 

Eastern Mining မေ ေက်လက်လုပ်ရောင်ှမည့်အချက်များ 

ရြမစာပံုစုပုံခြ င်းသည် စနစ်တကျမစုပုံလျှင် ပတဝ်န်းကျင်ထိခိုက်မှုများသည်ြေစ်၍ EM အရနေြ င့် ရအာက် 

ရော်ပြ ပါအချက်များအား မေြ စ်မရန လုပ်ရောင်ှန်လိုအပ်ပါသည်။ 

 

(က) အရပါ်ယံ ရြမသားများအားစုရောင်းထား ေှိခြ င်း 

ထွက် ေှလိာမည့် အရပါ်ယံ ရြမသားများသည် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးှာတွင်ပြ န် လည်အသုးံ ပြ ုှမည်ြေစ်ရသာရကေ ာင့်  

အရပါ်ယံရမြ သားများအား စနစ်တကျ စုရောင်းထား ေှိှ မည်ေြ စ်ပါသည်။စုရောင်းထား ေှသိည့် အရပါ်ယံ 

ရြမသားများအား ရြမစာပံုများတငွ် သစ်ပင်များ ြပန််လည်စုိက်ပျိုးသည် ့ ရနှာတွင် ြပန်လည်ြေန့်ခင်း 

အသုးံပြ ုှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ 

 

(ခ) သတ္တ ုတွင်းအရဟာင်းအတွင်းသုိ့ေယ် ေှားလုိက်ရသာ ရြမသားများစွန့်ပစ်ြခင်း 

စွန့်ပစ် ရြမသားများ စွန့်ပစ်ှန် ရှွးချယ်ရပးထားရသာ ပထမတစ်ခုသည် ယခင် သတ္တ ုတူးရော်ရှး 

လုပ်ကွက်အရဟာင်းေြ စ်ပြ ီး (၂)ဧကခန့် ကျယ်ဝနး်၍ ယခုရှပူရတာင် လုပ်ကွက်အသစ်မေ (၂၀၀မီတာ)ခန့် 

အကွာရအဝးတင်ွတည်ှှိ ြပီး၎င်းရနှာတွင ်  ရေသခံများ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် သတ္တ ုေက်လက်တးူယူ 

လုပ်ကိင်ုရနမှုရကေ ာင့် ကျင်းအေြ စ် ကျန် ေှရိနရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်အသစ်မေ 
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ေယ် ေှားလိကု်ရသာ အရပါ်ယံ ရြမသားများအား အေိုပါကျင်းအတွင်းသို့  စွန့်ပစ်ှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ ထိကုဲသ့ို့  

စွန့်ပစ်ခြ င်းရကေ ာင့်  ရြမစာပံုများမေ ရှရနာက်များ စီးထွက်ြခင်း၊ ရြမစာပုမံျား  ပြ ိုကျခြ င်း အစ ေှသိည့် 

အချက်များအား ရ ေှာင်လွှဲနိုင်မည်  ေြ စ်သည့်အပြ င် သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက် အရဟာင်းများ ကျင်းများအ ေြ စ် 

ကျန် ေှရိနခြ င်း မေလည်း ရ ေှာင်လွှဲနိုင်မည် ြေစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြ င်ကျင်းတွင် ရြမသားများ ြပည်သ့ွားပါ 

ကလည်း သစ်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိုးနုိင်မည် ြေစ်ရသာရကေ ာင် ့ သတ္တ ုတွင်း လုပ်ကွက်ပိတသ်ိမ်းပါက 

မူလ ရြမပြ င် အရနအထားအတိုင်း ကျန် ေှရိနရစမည်ြေစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ရြမစာများစွန့်ပစ်ှန် ရှွးချယ်ရပးထားရသာသတ္တ ုတွင်းကျင် းရဟာင်းရနှာ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ရြမစာများစွန့်ပစ်ှန် ရှွးချယ်ရပးထားရသာသတ္တ ုတွင်းကျင် းရဟာင်းထုထည္ပမာဏ 

သတ္တ ုကျင်းရဟာင်းရနှာ 
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(ဂ)  ရြမစာများအားလုပ်ကွက်အတွင်းစုပုံထား ေှိခြ င်း (သတ္တ ုတွင်းအရဟာင်းြပည့်သွားပါက) 

သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်အရဟာင်းသည် လုပ်ကွက်အသစ်မေ ေယ် ေှားလိကု်ရသာ ရြမသား အရတာ်များများ အား 

စွန့်ပစ်နိုင်ရသာ်လည်း တစ်ချိန်ချိန်တငွ် ကျင်းြပည်သ့ွားမည်ေြ စ်ပါသည်။ ထိအုခါ လုပ်ကွက်အသစ်မေ ေယ် ေှား 

လိကု်ရသာ ရြမသားများအား သတ္တ ုတွင်းတစ်ရနှာတွင် စုပုံထား ေှသိွားှမည်ြေစ်ပါသည်။ စုပံုထား ေှိ ှမည့် 

ရြမရနှာအားရအာက်ပါပုတံွင်ရှွးချယ်ရပးထားပါသည်။  

 
သတ္တ ုတွင်းရဟာင်းြပည့်သွားပါက  ရြမရနှာစုပံုထား ေှိှ မည့်ရနှာ 

 
      အေုိပြ ု ရြမစာစုပံုှမည့်ရနှာနေင့် ဘဝပင်ရကျးှွာကေ ား ေှခိျိုင့်ဝေမ်း 

သတ္တုတွင်းရဟာင်းရနှာ 

ရြမစာပံုများထားှေိှန်အေိုပြ ုရနှာ 

ေသတ္တ ုတွင်းရှေ့ချိုင်ဝ့ေမ်းရနှာ 

ေဘဝပင်ရကျးှွာ 
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သတ္တ ုတွင်းရဟာင်းြပည့်သွားပါက  ရြမရနှာစုပံုထား ေှမိည့္ထုထည္ပမာဏ 

 

 ရြမစာပံုများပြ ိုကျ ခ့ဲပါက သတ္တ ုတွင်း လုပ်ကွက်အတွင်း ေှ ိရမာ်ရတာ်ကားအလုပ်ရံု အားထိခိုက်မှု ေှနိိငု်သေြ င် ့ 

အရှးရပါ်စီမံ ချက်ရှးေဲွထား ေှိှ မည်ေြ စ်ပါသည်။ သို့  ရသာ်လည်း အထးူသတိထားမှု တစ်ှပ်အရနေြ င့် 

မိးုှာသီတငွ် ရြမစာပံုများမေ ထွက် ေှလိာရသာ ရှရနာက်များသည် ဘဝပင်ရကျးှွာအား ရကွ့ပတ် 

စီးေင်းရနသည် ့ ရတာင်ကျရချာင်း အတွင်းသို့  တိကု်ရိကု်စီးေင်း နုိင်ရသာရကေ ာင် ့  မုိးှာသီတငွ် ရြမစာပံုမေ 

ထွက် ေှလိာရသာ ရှ ရနာက်များအား တိကု်ရိကု် စွန့်ထတု်ခြ င်းမပြ ုပဲ အနည်ထုိင်ကန်များအား တည်ရောက် 

 ေြ တ်သန်းရစပြ ီးမေ ြပင်ပသို့ စွန့်ပစ်ှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ ရြမစာပံုများမေ မုိးှာသီတငွ် စီးထွက်လာနိင်ုသည် ့ 

ရှရနာက်များ အား  အနည်ထုိင်နိုင်ရစရှး အတွက်    ရအာက်ရော်ြပပါပံုအတိုင်း ရြမစာပံုများ 

ရအာက် ရြခပတ်ပတ်လည်တငွ် ရမြ ာင်းများတးူရော်ပြ ီး အနည်ထုိင်ကန်(၂)ေင်အ့ား  ေြ တ်သန်းစီးေင်းရစပြ ီးမေ 

ြပင်ပသို့  စီးထွက်ရစှမည် ြေစ်ပါသည်။ 
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                      ရြမစာပံုများမေစီးထွက်လာရသာရှရနာက်များအားသန့်စင်ပုံ 

 

(ဃ)   ရြမစာပုမံျားပြ ိုကျခြ င်းမ ေှပိဲ  ခိငု်ခံ့မှု ေှိရစှန် အထက်ရော်ြပပါပံုအတိုင်း  ရလေကားထစ် ပုစံံပြ ုလုပ်ရပး 

 ခြ င်း၊ ရြမေီလွှာ တိကု်စားမှုနည်းပါးရစှန်နေင် ့  ပြ ိုကျပျက်စီးမှု နည်းပါးရစှန် ရြမစာပံုများအရပါ်တွင် 

သစ်ပင်များ စိကု်ပျိုးရပးခြ င်း၊ ရြမစာပုမံျား ရအာက်ရခြ တွင် အကာနံှံများ တည်ရောက်ရပးခြ င်း 

အစ ေှသိည်တို့အားလည်း လုပ ် ရောင်ရပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

(င) အကယ်၍ သတ္တ ုတွင်းရဟာင်း အတွင်းသို့  စွန့်ပစ်မည်ေုိပါက ရှနှုတရ်ြမာင်းများ၊ ရှစစ်ကန်များ  ပြ ုလုပ် 

ရပးှန်မလုိအပ်ပဲ အရပါ်ယံရမြ သားများအား ကျင်းရဟာင်းအတွင်းသို့  စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ှမည်ြေစ်ပါသည်။ 

သို့ရသာ်လည်း ကျင်းရဟာင်းအတွင်းတွင် ရြမသားများ  ပြ ည့်လျှံသွားမည်ေုိပါက ြပည့်လျှံသွားရသာ 

ကျင်းအရပါ်ဘက်တငွ်  ရြမသားများ ထပ်မံစုပုံှန်လိုအပ်ပါက အရပါ်ဘက်တငွ် ရော်ပြ ထားရသာ 

ရမြ သားများ စုပုံှန် နည်းစနစ်များအတိငု်း စုပုံှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 

၆-၃။ သတ္တ ုတူးရော်ခြ င်းရကေ ာင့့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများနေင့်ကာကွယ်လုပ်ရောင်ှန်နည်းလမ်းများ။ 

အရပါ်ယံ ရြမသားများနေင့် သတ္တ ုရုိင်းများပါဝင် ရသာ  ရြမစာများအား ေယ် ေှားှာတွင် စက်ယန္တယား ကြ ီးများ( ရြမ 

ရကာ်စက်, Back Hoe၊  ရြမသယ်စက်, Truck)  အစ ေှသိည်တို့အား  အသုးံပြ ုှခြ င်းရကေ ာင့် အသံေူညံခြ င်း၊  

ေုန်မှုန့်များ ထွက် ေှိခြ င်း၊ ယာဥ်များမေ ဓါတ်ရငွ့များ ထွက် ေှိခြ င်း နေင့် မရတာတ်ေ ထိခိုက်မှု ေှနိိငု်ခြ င်း 

အစ ေှသိည့် ထိခိုက်မှုများ ရတွ့ကြ ုံ ှမည် ြေစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြ င် မုိးှာသီတွင် သတ္တုတးူယူသည့် 

လုပ်ကွက်များမေ ရြမသားများ ရပျာ်ဝင်ရနရသာ ရှရနာက်များ စီးထွက်ြခင်း ထိခိုက်မှုများနေင် ့ရတွ့ကြ ုံှမည် 

ြေစ်ပါသည်။ 

အနယ်ထိုင်ကန်များ 

ရှစကုန် 

ရှစ ုရြမာင်း 
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သတ္တ ုတူးရော် ခြ င်းရကေ ာင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုအားအေင့်သတ်မေတ်ခြ င်း 

သတ္တ ုရုိင်းပါရသာ ရြမသားများ တူးယူခြ င်းလုပ်ငန်းသည် လွန်တးူခြ င်းလုပ်ငန်းနေင် ့ မုိင်းခွဲခြ င်း လုပ်ငန်းများ 

(Drilling and Blasting)  မပါဝင်ခြ င်းရကေ ာင့် ပုမံေန်အားေြ င့် ပတ်ဝန်းကျင်အရပါ်ထိခိုက်မှု နည်းပါးပါသည်။ 

၄င်းအပြ င် အနီးေံုး ရကျးှွာေြ စ်သည့် ဘဝပင်ရကျးှွာ နေင့် အရတာ်သင့်ကွာရဝးခြ င်းရကေ ာင့် အေုိပါရကျးှွာ 

အရပါ် တွင်လည်း ထိခုိက်နုိင်မှု နည်းပါးပါသည်။ သုိ့ရသာ်လည်း လုပ်ကွက်မေစီးထွက်လာရသာရှများသည် ပတ် 

ဝန်းကျင် ေှိ ရတာင်ကျရချာင်းများ အတွင်းသုိ့ ကျရှာက်ပါက ထိခုိက်မှု အသင့်အတင့် ေှနုိိင်ပါသည်။ ထုိရကေ ာင့် 

အရပါ်ယံရြမသား တူးယူခြ င်းရကေ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိငု်မှုအား ရအာက်ပါအတိုင်းအေင်သ့တ်မေတန်ိငု် 

ပါသည်။ 

 
 

ထိခိက်ုနိုင်မှု အှင်းအမြ စ် 
သက် 
ရှာက်မှု 
အမျိုးအစား 

သက်ရှာက်မှု ေှိ 
နိငု်မည့်အကွာ 
အ ရဝး 

သက်ရှာက် 
နိငု် 
သည့်အချိန် 

 ပြ င်းထန်မှု အကြ ိမ် 
 ေြ စ်နုိင် 
စွမ်း 

ထိခိက်ု 
နိငု်မှုအ 
ေင်သ့တ်
မေတခ်ျက် 

အသေံူညံ 
 ခြ င်း 

သတ္တ ုတူးရော် 
 ခြ င်းလုပ်ငနး် 
များ 

ထိခိက်ုမှု  
(-) 

လုပ်ကွက်အတွင်း 
(-၁) 

အချိန်တို   
(-၂) 

မပြ င်းထန် 
(-၂) 

ပုမံေန် 
(-၄) 

ရသချာ 
(-၅) 

 နည်းပါး 
(-၄၅) 

ေုန်မှုန့်များ
ထွက် ေှိ ခြ င်း 

သတ္တ ုတူးရော် 
 ခြ င်းလုပ်ငနး် 
များ 

ထိခိက်ုမှု  
(-) 

အကန့်အသန့် 
ရနှာ  
(-၂) 

အချိန်တို   
(-၂) 

မပြ င်းထန် 
(-၂) 

ပုမံေန် 
(-၄) 

ရသချာ 
 (-၅) 

 
နည်းပါးမေ
အသင်အ့
တင် ့ 
(-၅၄) 

ဓါတ်ရငွ့များ
ထွက် ေှိ ခြ င်း 

သတ္တ ုတူးရော် 
 ခြ င်းလုပ်ငနး် 
များ 

ထိခိက်ုမှု   
(-) 

ရေသတွင်း  
(-၃) 

အချိန်တို 
(-၂) 

မပြ င်းထန် 
(-၂) 

ပုမံေန် 
(-၄) 

ရသချာ 
 (-၅) 

နည်းပါး 
(-၃၆) 

လုပ်ကွက်  
မေ  ရှ 
ရနာက်များ
ထွက် ေှိ ခြ င်း 

မိးုှာသီတငွ် 
လုပ်ကွကမေရှ 
ရနာက်များ 
ထွက် ေှမိှု 

ထိခိက်ုမှု   
(-) 

ရေသတွင်း  
(-၃) 

အချိန်အသင့်
အတင့်ကေ ာ 
(-၃) 

ြပင်းထန်   
(-၄) 

ပုမံေန် 
(-၄) 

ရသချာ 
(-၅) 

အလယ်
အလတ ်
(-၉၀) 

 

Easter Mining မေကာကွယ်လုပ်ရောင်ထား ေှခိျက်များ 

Easter Mining မေ လုပ်ငန်းခွင်ကာကွယ်ရှး အန္တှာယ်သတိရပး စာတမ်းများမေလွဲ၍ အခြ ားကာကွယ်မှု များ 

လုပ်ရောင်ထားခြ င်းမျိုးမ ေှပိါ။  

 

ကွင်းေင်းရလ့လာရတွ့ ေှခိျက်များ 

ကွင်းေင်းရလ့လာရတွ့ ေှခိျက်များအှ သတ္တ ုရိငု်းများတးူယူခြ င်းရကေ ာင် ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိငု်မှုများသည်  

အနးီေံုး လူရနှပ်ကွက် ြေစ်သည် ့ဘဝပင်ရကျးှွာအား အနည်းငယ်သာ ထိခိုက်နိငု်ပါသည်။ သို့ရသာ်လည်း  

မိးုှာသီတငွ်သတ္တ ု တွင်းလုပ်ကွက် မေ စီးထွက်လာမည် ့ရှရနာက်များသည် အနီးေုးံ ြမစ်ရချာင်းများအတွင်း 

သို့စီးဝင်ရနရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ 
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ကာကွယ်လုပ်ရောင်ှန်နည်းလမ်းများ 

သတ္တ ုရုိင်းများ ပါဝင်ရသာ  ရြမသားများအား တူးရော်ခြ င်းရကေ ာင် ့ ထိခိုက်နုိင်မှုများအား ရအာက်ပါအတုိင်း 

စနစ်တကျရလျာ့နည်းသက်သာရစှန် လုပ်ရောင်ှန် လိအုပ်ပါသည်။ 

 

(က) ရလထုညစ်ညမ်းမှုအားကာကွယ်လုပ်ရောင်ြခင်း 

စက်သံုးယာဥ်ကြ ီးများမေ မီးခိးုများ ထွက် ေှိခြ င်းသည် ပတ်ဝနး်ကျင် ထိခိုက်မှုအေင့် သတ်မေတခ်ျက်အှ 

နည်းပါး သည့်အ ပြ င် ပတ်ဝန်းကျင် ရလအှည်အရသွးသည် တိငု်းတာချက်များအှ ရကာင်းမွန်ရကေ ာင်း 

ရတွ့ ေှိှ သေြ င် ့ ပတ်ဝန်းကျင် ရလထုအရပါ် ထိခိုက်မှု အလွန်နည်းပါးသေြ င် ့ ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန် 

များစွာလုပ်ရောင်ှန် မလိအုပ်ရသာ်လည်း စက်ယန္တယားများအား မလုိအပ်ပါက ရမာင်းနေင်ခြ င်း မပြ ုှန်၊ 

ကာဗွန်ေိငု်ရအာက်ေုိေ်နေင့် ကာဗွန်မိုရနာ့ေိေု် ဓါတ်ရငွ့များထွက် ေှမိှု ရလျာ့နည်းရစှန် 

စက်စွမ်းှည်ကျေင်းရနရသာ ယာဥ်များအား အသုးံပြ ု ခြ င်း မပြ ုှန်၊ အှည်အရသွးပြ ည် ့မီရသာ 

စက်သံုးေီများအားသာ သံုးစွဲှ န်၊  ေြ စ်နိုင်ပါက ောလောေုိင်ရအာက်ေိေု် ထွက် ေှမိှု ရလျာ့နည်းရစှန် 

ောလော ပါဝင်မှုရလျာ့ချထားရသာ စက်သုံးေီများအား အသံုးပြ ုှန် စသည်တို့ေြ စ်ပါသည်။ 

 

(ခ) အသံေူညံခြ င်းအားထိန်းချုပ်လုပ်ရောင်ခြ င်း 

သတ္တ ုတွင်း လုပ်ကွက်မေ အသံေူညံခြ င်းသည်လည်း ထိခိုက်မှုအေင့် သတ်မေတ်ချက် အလွန်နည်းပါး 

သည်အ့ပြ င် လူရနအိမ်များသည်လည်း သတ္တ ုတွင်းနေင့် အတနင်ယ် ရဝးကွာသေြ င့် အသံေူညံမှုအား 

ရလျာ့နည်း သက်သာရစှန် လုပ်ရောင်ှန် မလုိအပ်ရသာ်လည်း ညေက်တငွ် အလုပ်လုပ်ကိငု်ှန် လုိအပ်ပါ 

က အသံေူညံရသာ စက်များအား အသုးံပြ ုခြ င်းအား အတတ်နိုင်ေံုး ရ ေှာင် ေှားှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ 

မေြ စ်မရန လည်ပတ်ှမည် ေုိပါကလည်း အသံေူညံရသာ စက်များအား တစ်ပြ ိုင်နက် လည်ပတ် ခြ င်း 

မပြ ုှပါ။ 

 

(ဂ)သတ္တ ုတူးသည့်လုပ်ကွက်မေ ရှရနာက်များစီးထွက်ခြ င်းအားကာကွယ်လုပ်ရောင်ြခင်း 

သတ္တ ုတူးရော်ရှး လုပ်ကွက်အတွင်း သစ်ပင်များ ခုတယ်ူမှုနေင် ့ ရြမသားများ တူးယူမှုရကေ ာင့် မိးုှာသီတငွ် 

ရှရနာက်များ စီးထွက်နိငု်ခြ င်းအား လုပ်ကွက်မေ ရှရနာက်စီးရကေ ာင်းများ စီးထွက်မည့် လမ်းရကေ ာင်းတွင် 

ရအာက်ရော်ပြ ပါပုအံတိုင်း ရှစစ်ကန်နေင် ့ ရှစုကန် (၂) ေင့်အား  ေြ တ်သန်းရစပြ ီးမေ လုပ်ကွက်ြပင်ပသို့  

စီးထွက်ရစှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ အကယ္၍ အဆုိပါ ေရစစ္ကန္ႏွင့္ ေရစုကန္တုိ ့သည္ ေရေနာက္မ်ားအား    

သန္ ့ စင္ရန္ လုံေလာက္ျခင္း မရိွပါက ကန္မ်ား ထပ္မံထားရိွရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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လုပ်ကွက်အတွင်းတည်ရောက်ှမည့်ရှစု ရြမာင်း၊ ရှစုကန်နေင့်ရှစစ်ကန် 

 

 

၆-၄။ သတ္တ ုရုိင်းများသယ်ယူမှုရကေ ာင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်နုိင်မှုများ 
 

သတ္တ ုပါဝင်ရသာ ရြမစာများသယ်ယူမှုရကေ ာင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအရနေြ င့်ရအာက်ပါအတိုင်းေြ စ်ပါသည်။ 

(က) ေုန်မှုန့်များထွက် ေှိခြ င်း၊  

(ခ)  ရြမတင်ယာဥ်နေင့် ရြမသယ်ယာဥ်များမေ မီးခိးုများထွက် ေှိခြ င်း၊  

(ဂ)သယ်ယူှာလမ်းတစ်ရလျှာက်ယာဥ်မရတာ်တေမှုေြ စ်ြခင်းအစ ေှသိည့်ထိခိုက်မှုများကြ ုံရတွ့ှ 

နိငု်ပါသည်။  

 
 

ထိခိုက်မှုအေင့်သတ်မေတ်ခြ င်း 

ရယဘူယျအား ေြ င့် သတ္တ ုပါဝင်ရသာရမြ စာများသယ်ယူမှုသည်သရဘာသဘာဝအားေြ င့်ပတ်ဝန်းကျင်အရပါ် 

ထိခိုက်နိငု်မှု နည်းပါးပါသည်။ ရှပူရတာင် လုပ်ကွက်တွင်လည်း သတ္တ ုတူးသည်ရ့နှာနေင့် သတ္တ ုရိငု်းသန့်စင် 

မည်ရ့နှာတို့သည် အလွန်ကွာရဝးခြ င်း မ ေှရိသာရကေ ာင် ့ယာဥ်မရတာ်တေေြ စ်ခြ င်းသည်  ေြ စ်နိုင်ရချ အလွန် 

တစ်ှာ နည်းပါးပါသည်။ ထုိရကေ ာင့် ထိခိုက်မှုများအား ရအာက်ပါအတိုင်းအေင့် သတ်မေတန်ိငု်ပါသည်။ 

 

အနယ်ထိုင်ကန် 

ရှစကုန် 

သတ္တုတွင်းလုပ်ကွက် 

ရှစ ုရြမာင်း 
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ထိခိက်ုနိုင်မှု အှင်းအမြ စ် 
သက် 

ရှာက်မှု 
အမျိုးအစား 

သက်ရှာက်မှု ေှိ 
နိငု်မည့်အကွာ 

အ ရဝး 

သက်ရှာက် 
နိငု် 

သည့်အချိန် 
 ပြ င်းထန်မှု အကြ ိမ် 

 ေြ စ်နုိင် 
စွမ်း 

ထိခိက်ု 
နိငု်မှုအ 

ေင်သ့တ်
မေတခ်ျက် 

အသေံူညံ 
 ခြ င်း 

 ရြမသယ်ယာဥ် 
များရမာင်း  
နေင်ခြ င်း 

ထိခိက်ုမှု  
(-) 

လုပ်ကွက်အတွင်း 
(-၁) 

အချိန်တို   
(-၂) 

မပြ င်းထန် 
(-၁) 

ပုမံေန် 
(-၄) 

အလနွ ်
ြေစ်နုိင် 
(-၄) 

နည်းပါး 
(-၃၂) 

ေုန်မှုန့်များ
ထွက် ေှိ ခြ င်း 

 ရြမသယ်ယာဥ် 
များရမာင်း  
နေင်ခြ င်း 

ထိခိက်ုမှု  
(-) 

အကန့်အသန့် 
ရနှာ  
(-၂) 

အချိန်တို   
(-၂) 

မပြ င်းထန် 
(-၁) 

ပုမံေန် 
(-၄) 

အလနွ ်
ြေစ်နုိင် 
(-၄) 

 နည်းပါး 
(-၄၀) 

ဓါတ်ရငွ့များ
ထွက် ေှိ ခြ င်း 

 ရြမသယ်ယာဥ် 
များရမာင်း  
နေင်ခြ င်း 

ထိခိက်ုမှု   
(-) 

ရေသတွင်း  
(-၃) 

အချိန်တို 
(-၂) 

မပြ င်းထန် 
(-၁) 

ပုမံေန် 
(-၄) 

အလနွ ်
ြေစ်နုိင် 
(-၄) 

နည်းပါး 
(-၄၈) 

ယာဥ်မရတာ်
တေမှုေြ စ် 
 ခြ င်း 

 ရြမသယ်ယာဥ် 
များရမာင်း  
နေင်ခြ င်း 

ထိခိက်ုမှု   
(-) 

ရေသတွင်း  
(-၃) 

အချိန်ကေ ာ 
(-၄) 

ြပင်းထန်   
(-၄) 

အလနွ်ှ ေား
ပါး 
(-၁) 

တစ်ှံ 
တစ်ခါ 
(-၂) 

နည်းပါး 
(-၃၃) 

 
 
Eastern Mining မေ ကာကွယ်တားေီးလုပ်ရောင်ထားသည့်အချက်များ 

 Eastern Mining မေသတ္တ ုရိငု်းများ သယ်ယူမှုအတွက် ကာကွယ်လုပ်ရောင်ထားခြ င်း မ ေှပိါ။ 
 
 

ထပ်မံကာကွယ်လုပ်ရောင်ထား ေှိှ န်အကြ ံပြ ုချက်များ 

Eastern Mining မေ ရအာက်ရော်ြပပါအချက်များအားထပ်မံလုပ်ရောင်ှန်လိုအပ်ပါသည်။ 

(က)ရနွှာသီနေင့် ရောင်းှာသီတငွ် ရြမသယ်ယာဥ်များရကေ ာင့် ေုန်မှုန့်ထကွ် ေှိခြ င်းရကေ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင် ေှိ 

လ ူရနှပ်ကွက်များ (ဘဝပင်ရကျးှွာ)သို့  ရှာက် ေှိခြ င်း မ ေှရိစှန်  ရြမသားသယ်ယူှာ လမ်းတစ်ရလျှာက်  

ရှေြ န်းပက်ထား ေှိှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ ရှပက်ေြ န်းှာတွင် ရှသယ်ကား ေြ င့် သတ္တ ုရိငု်းများ သယ်ယူှာ 

လမ်းတစ်ရလျှာက် တစ်ရန့လျှင် မနက်လုပ်ငန်းခွင် မဝင်ခင် (၉း၀၀) နာရီတြင္ တစ်ြကိမ်နေင် ့ ရနလည် 

ထမင်းစားသည့်အချိန် (၁၂း၀၀) နာှီတွင် တစ်ြကိမ် အနည်းေံုး(၂)  ကြ ိမ်ခန့် ပက်ေြ န်းရပးှမည် 

 ေြ စ်ပါသည်။  

(ခ) သတ္တ ုရိငု်းများ တူးရော်ြခင်းရကေ ာင့် ထွက် ေှိလာသည့် ေုန်မှုန့်များသည် သတ္တ ုတူးရော်သည့် ရနှာတွင် 

လုပ်ကိင်ုရနသည် ့ အလုပ်သမားများ အရနေြ င့်လည်း ထိခိုက်ခံစားှမည် ြေစ်သေြ င့် အလုပ်သမားများအား 

အသက်ရှုလမ်းရကေ ာင်းေုိင်ှာ အကာအကွယ်ပစ္စည်း ြေစ်သည် ့ နောရခါင်းစည်း (Mask) များအား အလုပ် 

လုပ်ကိင်ုရနသည် ့ အချိန်ြပည် ့ ဝတ်ေင်ထား ေှိရစှမည် ြေစ်ပါသည်။ နောရခါင်းစည်းများအားလည်း ပံုမေန် 

လုရံလာက်စွာ ရထာက်ပံ့ထား ေှရိပးှမည် ြေစ်ပါသည်။ အလုပ်သမားများအားလည်း ဝတ်ေင်ရစလိသုည် ့

စိတေ်န္ဒ ေှရိစှန် ေုန်မှုန့်များ ရှုရိှုက်မိသည့်အတွက် ြေစ်ရပါ်နုိင်ရသာ အသက်ရှုလမ်းရကေ ာင်းေိငု်ှာ 

ရှာဂါများ အရကေ ာင်းအားလည်း သက်ေုိင်ှာ ကျန်းမာရှးဦးစီးဌာနနေင် ့ချိတေ်က်ြပီး နေစ်စဥ်ပညာရပး 

ရဟာ ရြပာပဲွ  ပြ ုလုပ်ရပးှမည် ြေစ်ပါသည်။ 
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(ခ) စက်သံအလွန်တစ်ှာ ေူညံရသာ  ရြမသယ်ယာဥ်များအား ပြ ုပြ င်ှန် (သို့မဟုတ)် အသုးံပြ ုခြ င်း 

မ ေှိှ န်နေင် ့ှပ်ကွက်များအတွင်း ညအချိန်မရတာ် ြေတ်သန်းရမာင်းနေင်ြခင်း မပြ ုှန်၊ 

(ဃ)ရြမစာများ သယ်ယူှာတွင် ရမြ သယ်ယာဥ်များအား ကျွမ်းကျင်သူများကုိသာ ရမာင်းနေင်ရစှမည်ေြ စ်ပြ ီး 

လွှ ဲရြပာင်းရမာင်းနေင်ရစခြ င်း မပြ ုှန်၊ 

(င)  ရြမစာကားများ သွားလာှာ လမ်းတစ်ရလျှာက်တငွ် လုပ်ငန်းခွင် သတိရပးချက်ေုိင်ှာ စာတမ်းများ 

ချိတေဲွ် ထား ေှိှန်တို့  ေြ စ်ပါသည်။ 

(စ) ရြမစာသယ်ကားများ ှွာလမ်းများအတိငု်း သွားလာှန် လိအုပ်ပါက  ရြေးညှင်းစွာ (တစ်နာှီ၁၀မိငု်) 

နှုန်းသာ ရမာင်းနေင်ရစှမည် ြေစ်ပါသည်။ ကွင်းေင်း ရလ့လာချက်အှ ှွာလမ်းတစ်ရလျှာက်တငွ် 

ခရလးငယ်များ ရော့ကစားရလ့ ေှိခြ င်းရကေ ာင် ့အထးူသတိထား ရမာင်းနေင်ရစှမည် ြေစ်ပါသည်။ 
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သတ္တ ုတွင်းမေအထွက်ှွာတွင်းသွားလမ်းများ 

 

၆-၅။ သတ္တ ုရုိင်းများသန့်စင်မှုရကေ ာင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်နုိင်မှုများနေင့်ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန်လုပ် 

ရောင်ှမည့်နည်းလမ်းများ 

သတ္တ ုရုိင်းသန့်စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းစဥ်များတွင် ရကျာက်များအား  ကြ ိတခ်ွဲခြ င်း၊ ရကျာက်များအား 

အမှုန့်ကြ ိတ်ခြ င်း၊ အမှုန့်ကြ ိတ်ပြ ီးရသာ  ရြမသားနေင့်  ရကျာက်အရှာများအား ရှပိကု်များေြ င့် ထိးုချပြ ီး 

လှုပ်ခါစက်များ ေြ င့် သန့်စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းများရကေ ာင် ့ ရအာက်ရော်ပြ ပါ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ 

ြေစ်ရပါ်မည် ြေစ်ပါသည်။ 
 

(က) သတ္တ ုရုိင်းများကြ ိတ်ခဲွခြ င်းရကေ ာင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ 

ရကျာက်ရုိင်းများ  ကြ ိတခ်ွဲှ ာတွင် အသံေူညံခြ င်း၊ အမှုန်အမွှားများ ထွက် ေှိခြ င်း၊ အလုပ်သမားများ 

ရကျာက်စများ မရတာတ်ေ ထိမေန်နိုင်ခြ င်း အစ ေှသိည့် ထိခိုက်မှုများအား ခံစားှ ေှိနိုင်ပါသည်။ 
 

Eastern Mining မေ လုပ်ရောင်ထား ေှခိျက်များ 

Eastern Mining မေ ရကျာက်ကြ ိတခ်ွစဲက်သည် လူရနှပ်ကွက်များ နေင် ့ရဝးသေြ င့် ထိခိုက်မှုမ ေှနိိုင်သည်ဟု 

မယူေရသာရကေ ာင့် သီးသန့်ကာကွယ်လုပ်ရောင်ထား ေှမိှုမျိုး မ ေှပိါ။ 
 

ကွင်းေင်းတုိင်းတာမှုများ 

ကွင်းေင်းတိငု်းတာမှုများအရနေြ င့်ရကျာက်ကြ ိတခ်ွစဲက်အနီးနေင် ့ဘဝပင်ှွာထိပ်စက်ရု ံနေင်အ့နးီေံုးလူရနအိမ် 

ထိပ်တို့တွင် အသံေူညံမှုတိုင်းတာခဲပ့ါသည်။ အသံေူညံမှုတိုင်းတာခြ င်းှလာေ်များအှသတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက် 

မေ အသံေူညံမှုသည်ဘဝပင်ှွာထိပ်အနီးေံုးလူရနအိမ်တငွ်တိုင်းတာချက်အှစံသတ်မေတခ်ျက်ေြ စ်သည်လ့ူရန 

ှပ်ကွက်များအတွင်း ေှသိင်သ့ည်အ့သံေူညံမှု (ရန့ဘက်တငွ် 55 dBA နေင် ့ညေက်တငွ် 45 dBA) ရအာက်တငွ် 

တည် ေှရိသာရကေ ာင် ့ထိခိုက်မှုမ ေှပိါ။  
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TES 1353H Integrating Sound Level 

Meter အား အသံုးပြ ု၍ တိငု်းတာခ့ဲပါသည်။ 
ရန့အချိန်  (7:00 – 22:00) 
ညအချိန် (22:00 – 7:00) 

 

ဘဝပင်ှွာထိပ်အနီး 
 

ေန႔အခ်ိန္တိုင္းတာခ်က္  
dB(A) 

ညအခ်ိန္တိုင္းတာခ်က္  
dB(A) 

၅၃.၇ ၄၁.၆ 

MEG  Residential Area ၅၅ 
 

၄၅ 

  

Eastern Mining မေ အသံေူညံမှုအတွက်ထပ်မံလုပ်ရောင်ှန်အကြ ံပြ ုထား ေှခိျက်များ 

ရကျာက်ကြ ိတခ်ွစဲက်သည် အနီးေံုး လူရနရကျးှွာေြ စ်သည် ့ ဘဝပင်ရကျးှွာ နေင့် အရတာ်အသင့်ရဝးကွာ 

ရသာရကေ ာင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရကျးှွာများအရပါ်ထိခိုက်မှုမ ေှပိါ။သုိ့ရသာ်လည်းအနးီတငွ်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်

ေှသိည် ့အလုပ်သမားများ အရပါ် ထိခုိက်မှု ေှမိည်ြေစ်ပါသည်။ ရလ့လာချက်များအှရကျာက်ကြ ိတစ်က်အနီး 

အသံေူညံမှုမျာ (၉၀ dBA မေ ၉၂ dBA) အထိှ ေ ိရ ကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ 
 

TES 1353H Integrating Sound Level 
Meter အား အသံုးပြ ု၍ တိငု်းတာခ့ဲပါသည်။ 

 

ရကျာက်ကြ ိတခ်ွစဲက်အနီး 
 

Unit: dB(A) ပ်မ္းမ်ွ 

၁ ေက်ာက္မပါလည္ခ်ိန္ ၈၉.၉ ၉၁.၁ ၉၀.၅ 

၂ ေက်ာက္ပါလည္ခ်ိန္ ၉၃.၂ ၉၁.၄ ၉၂.၃ 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) အသင်းကြ ီး မေ အေိုပြ ုထားရသာ အသံေူညံမှု 

နေင် ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအလုပ်လုပ် သင်သ့ည့် အချိန်များ အား ရအာက်ပါအတုိင်းရော်ပြ ထားပါသည်။ 
 

အလုပ္ခြင္အတြင္းအလုပ္သမားမ်ားအလုပ္လုပ္သင့္သည့္အခ်ိန္ 

တစ္ေန႔လွ်င္ရိွသင့္သည့္အလုပ္ခ်ိန္(နာရီ) အသံဆူညံမှု dB(A) 
၈ ၉၀ 
၆ ၉၂ 
၄ ၉၅ 
၃ ၉၇ 
၂ ၁၀၀ 
၁ ၁၀၅ 

နာရီ၀က္ ၁၁၀ 
၁၅မိနစ္ ၁၁၅ 
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အထက္ပါစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားအရ  ေက်ာက္ၾကိတ္စက္မ်ားအနီးမွ အသံဆူညံမုွမွာ အလုပ္သမား တစ္   

ဦးတစ္ေန႔လ်ွင္ (၈) နာရီသာအလုပ္လုပ္ကိုင္ နုိင္ေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ အလုပ္လုပ္သင့္ခ်ိန္ 

သည္ဆူညံသံ ၉၀dB ကို ၈နာရီအထိ ျဖစ္ျပီးထိုအခ်ိန္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါကအၾကားအာရုံထိခုိက္ႏုိင္ပါသည္။ထိရုကေ ာင့် 

ရအာက်ရော်ြပပါ ကာကွယ်လုပ်ရောင်ှန် နည်းလမ်းများအား အလုပ်သမားများအရပါ်တွင် ထိခိုက်မှုရလျာ့ 

နည်းရစှန် လုပ်ရောင်ရပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

(က) ရကျာက်ကြ ိတစ်က်များ အား အသံလုံရသာ အခန်းအတွင်း ထည်သ့ွင်းထား ေှိခြ င်း (သို့မဟုတ်) ရကျာက် 

 ကြ ိတစ်က်ရဘးပတ်လည်အား အသံစုပ်ယူနုိင်ရသာ အကာအှံများြေင် ့ကာှံထား ေှိခြ င်း၊ 

(ခ) အလုပ်သမားများအားအလုပ်ချိန်အတွင်းနား ကေ ပ်ဝတ်ေင်ထား ေှိရစခြ င်း၊ 

(ခ) ရကျာက်ကြ ိတစ်က်အနီးတွင်အလုပ် လုပ်ကိုင်ရသာအလုပ်သမားများသည်အလုပ်ချိန်(၈)နာှီထက်ရကျာ် 

လွန်လုပ်ကိုင်ှန်လိုအပ်ပါက လူလဲလေယ်လုပ်ကိုင်ရစှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 

သတ္တ ုသန့်စင်ခြ င်းရကေ ာင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်နုိင်မှုများ 

(က) ရှရနာက်များထွက် ေှိခြ င်း 

 ကြ ိတခ်ွဲပြ ီးရသာ ရကျာက်မှုန့်များအား သန့်စင်ှာတွင် ရှအားအသုးံပြ ု သန့်စင်ခြ င်းေြ စ်ပြ ီး 

အလိုှ ေရိသာသတ္တ ုများသည်လှုပ်ခါစက် (Shaking Table) တွင် ကျန်ှစ်ခဲ့မည်  ေြ စ်ပြ ီး သတ္တ ုမဟုတရ်သာ 

ရြမသားများ၊ ရကျာက်မှုန့်/ သဲမှုန့်များသည် အသံုးပြ ုရသာ ရှနေင်အ့တူ စီးေင်းသွားမည်ြေစ်ပြ ီး 

အနည်ထုိင်သန့်စင်ခြ င်း မ ေှပိါက  မြ စ်ရချာင်းများအတွင်းသို့  စီးေင်းရှာက် ေှသိွားပြ ီး ြမစ်ရှ/ ရချာင်းရှများ 

ရနာက်ကျိခြ င်း၊ ြမစ်ရချာင်းများ တိမ်ရကာခြ င်း တုိ ြ့ေစ်ရပါ်မည်  ေြ စ်ပါသည်။ ၄င်းအပြ င်  မြ စ်ရချာင်းများ 

တစ်ရလျှာက် ေှေ ိစိကု်ခင်းများတွင ်နှုန်း ရြမများ တင်ကျန်မှုရကေ ာင့် ပျက်စီးမှု  ေြ စ်ရပါ်ရစပါသည်။ 

 

Eastern Mining မေ လုပ်ရောင်ထား ေှခိျက်များ 

Eastern Mining မေ ညစ်ညမ်းရှများအားသန့်စင်နိုင်ရှးအတွက် ရှစစ်ကန် (၃) ကန် တည်ရောက်ပြ ီး 

သန့်စင်ရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ 
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တည်ရောက်ထား ေှိပြ ီးရသာ ရှစစ်ကန်များ 

 

ကွင်းေင်းရလ့လာချက်များ 

ကွင်းေင်းရလ့လာချက်များအှ ရအာက်ပါအချက်များအား ရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ 

(က) တည်ရောက်ထား ေှိပြ ီးရသာ ရှစစ်ကန်များ သည် ရှစစ်ကန်များရအာက်ရခြ မေ အနယ်အနေစ်များ အား 

ေယ် ေှားနိငု်ြခင်းမ ေှရိသးရသာရကေ ာင့်ရှရနာက်များအားြပည့်ပြ ည်ဝ့ဝသန့်စင်ရပးနုိင်ခြ င်းမ ေှိရကေ ာင်းရတွ့ ေှိ 

ှပါသည်။ 

(ခ) တည်ရောက်ထား ေှရိသာ ရှစစ်ကန်များအတွင်းသို့  မုိးှာသီတငွ်သန့်စင်စက်ရုနံရဘးမေစီးေင်းရန ရသာ  

ရချာင်းရှများဝင်ရှာက်မှုရကေ ာင် ့စွန့်ပစ်ရှများ အား ြပည့်ပြ ည်ဝ့ဝ သန့်စင်နုိင်ခြ င်း မ ေှရိကေ ာင်း ရတွ့ ေှိှ ပါ 

သည်။ 
 

သန့်စင်ှာမေထွက် ေှလိာရသာရှများအားစမ်းသပ်ခြ င်း 

သန့်စင်ှာမေထွက်ှေိလာရသာရှစမ်းသပ်မှုှလေ်များအှရှတွင်အမှုန်အမွှားပါဝင်မှုအလွန်တစ်ှာများြပား

ရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ 

 

Eastern Mining မေ ထပ်မံလုပ်ရောင်ှန်လုိအပ်ချက်များ 

တိငု်းတာချက်များအှ ထွက် ေှလိာရသာ ရှရနာက်များ တွင် ပါဝင်ရသာ အနည်အနေစ်များအား ရလျာ့ချှန် 

တည်ရောက်ထားရသာ ရှစစ်ကန်များသည် လံုရလာက်မှု မ ေှရိကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။သို့ ေြ စ်၍ရှစစ်ကန် 

များအား  လက် ေှတိည်ရောက်ထား ေှိရသာ ကန် (၃)ကန်အပြ င်ရအာက်ပါအတုိင်းထပ်မံတည်ရောက်ထား ေှိ 

ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 
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အေုိပြ ုရှစစ်ကန်တည်ရောက်မည့်နည်းစနစ်ြပပံု 



Environmental Management Plan (EMP) for Eastern Mining Co. Ltd.        

G-T/EMP-1-27/17                                                                                       September, 2018 
  
 

 
       Green Tech Environmental Impact Assessment Group 

       Ever Green Tech Environmental Services and Trainaing Co., Ltd.                                  114 
            

 

 

as 

အတိင်ုးအတာများ 

အနည်ချကန် (၁၀၀ရပ၆၂ရပ၁၄ရပ) 

ရှကေ ည်ကန် (၂၂၁ရပ၁၁၅ရပ၁၇ရပ) 

နံုးစုကန် (၁၂၀ရပ၁၂၆ရပ၁၅ရပ) 

အရခြ ာက်ခံရနှာ (၁၀၀ရပ၄၅ရပ) 

 

အနည်ထုိင်ကန်များ၏အတုိင်းအတာများ 
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အေုိပြ ုရှစစ်ကန်တည်ရောက်မည့်နည်းစနစ် 

(က) ပထမဦးစွာသန့်စင်စက်ရုမံေ ထွက် ေှလိာရသာ ရှရနာက်များအား စွန့်ပစ်ရှစုကန်တငွ် စစုည်းထားှေိှ  

မည်ေြ စ်ပါသည်။ 

(ခ) စွန့်ပစ်ရှစုကန်မေ ရှရနာက်များအား ပန့်ေြ င် ့ အနယ်နှုန်းေယ်ကန်သို့ ရမာင်းပို့ ပြ ီး အနယ်နှုန်းေယ်ကန် 

ရှတွင်ပါဝင်လာရသာ အနယ်အနေစ်များအား အနယ်ကျရစပြ ီး အနယ်ကျကျန်ခဲ့သည်န့ှုန်းများအား ေယ်ထုတ ်

ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ ရှရနာက်တငွ် ပါဝင်သည့် အနယ်အနေစ်များအား  အနယ်ထုိင်နိုင်သည့် အထ ိအနယ်နှုန်း 

ေယ်ကန်သည် ကြ ီးမားှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ ထိအုတူ စွန့်ပစ်ရှစစ်ကန်မေ ရှစုပ်စက်ေြ င့် ရှရနာက်များအား 

စုပ်တင်ှာတွင် ရှစုကန် ရအာက်ရခြ မေ နှုန်းများပါရအာင် စုပ်တင်ှမည်ေြ စ်ပြ ီး  စုပ်တင်သည့် ပမာဏ 

မောလည်း အနယ်နှုန်းေယ်ကန်မေ အနယ်များအား ထိထိရှာက်ရှာက် ေယ် ေှားနိငု်သည် ့ ပမာဏအထသိာ 

စုပ်တင်ှမည် ေြ စ်ပါသည်။ 

(ဂ) အနယ်နှုန်းေယ်ကန်မေ နှုန်းပါဝင်မှုနည်းပါးရသာ စွန့်ပစ်ရှများအား အနယ်ထုိင်ကန် အတွင်းသို့  

Gravity  ေြ င့် ြပန်လည်စီးေင်းရစပြ ီး အနည်ထုိင်ရစှမည်ြေစ်ပါသည်။ 

(ဃ) အနယ်ထုိင်ကန်မေ အရပါ်ယံရှ (အတနသ်င့်ကေ ည်လင်ရနသည်ရ့ှ) များအား ရှကေ ည်ကန်အတွင်းသို့  

စီးေင်းရစှမည်ေြ စ်ပါသည်။  
 

(င) ရှကေ ည်ကန်အရပါ်ဘက်မေ ကေ ည်လင်မှုအတန်အသင့်ှ ေသိည် ့ ရှများအားသာလျှင် ြပင်ပသို ့စွန့်ထတု်ှ 

မည်ေြ စ်ပြ ီး ရအာက်ရခြ မေ လုးံဝစွန့်ထတု်ခြ င်း မပြ ုှပါ။ 
 

(စ) အနယ်နှုန်းေယ်ကန် မေ အနယ်အနေစ်များအား  ရြမတူးစက် (Back Hoe)  ေြ င် ့ရန့စဥ်ခပ်ယူပြ ီး 

ပုမံေန်စွန့်ပစ်သွားှမည် ေြ စ်ပါသည်။ အေိုပါ အနယ်အနေစ်များ အား သင့်ရတာ်ှ ာရနှာတွင် 

စွန့်ပစ်ခြ င်းမပြ ုပါက စွန့်ပစ်အနယ်ပုံမေ မိးုှာသီတွင် မိးုရှနေင်အ့တူ ရပျာ်ဝင်စီးေင်းသွားမည်  ေြ စ်ပြ ီး 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုကြ ုံရတွ့ှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ သန့်စင်ကန်မေ ေယ်ယူှ ေှိရသာ အနယ်အနေစ်များအား 

 ရအာက်ရော်ပြ ပါပုအံတိုင်း ရှစစ်ှန်ရနှာတွင် ရခတ္တထား ေှိ ပြ ီး သတ္တ ုတွင်း ကျင်းရဟာင်းအတွင်းသို့  

အရပါ်ယံ ရြမလွှာ ေယ် ေှားှာတွင် ထွက် ေှလိာသည့် ရြမသားများနည်းတူ စွန့်ပစ်ရပးှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ 

သတ္တ ုကျင်းတွင်းရဟာင်း ြပည့်သွားပါက  ရြမရပါ်တွင် စုပုံထားှမည် ေိပုါကလည်း အရပါ်ယံ ရြမသားများ 

စုပုံှန် အေိုပြ ုထားရသာ ရနှာများတငွ်သာ အေိုပြ ုထားရသာ နည်းစနစ်များအတိငု်း စွန့်ပစ်ရပးှမည် 

 ေြ စ်ပါသည်။  
 

(ေ)အေိုပြ ုစီမံကိန်းသည် ၄၉ဧကသာ ကျယ်ဝနး်သေြ င့် လက် ေှထုိတလ်ုပ်လျက် ေှရိသာ ပမာဏအတိုင်း 

သန့်စင်ကန်မေ ထွက် ေှလိာရသာ ရှပမာဏအား အပြ ည်အ့ဝ သန့်စင်နုိင်သည့် ရှစစ်ကန် 

အသစ်တည်ရောက်ှာတွင် ရနှာအခက်အခဲ ေှမိည်ြေစ်ပါသည်။ ထုိရကေ ာင့် သန့်စင်ကန်ရောက်လုပ်မည့် 
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ရြမလက်ကျန်အရနအထားအှ အသစ်တည်ရောက်မည့် သန့်စင်ကန်သည် လက်ှေိ 

သတ္တ ုစင်ထုတလ်ုပ်သည့် ပမာဏအတိငု်း ထွက် ေှလိာမည့် ရှပမာဏအား လုရံလာက်စွာ သန့်စင်နိုင်ခြ င်း 

မ ေှပိါက ထုတလ်ုပ််သည့် ပမာဏအား သန့်စင်ကန် လုရံလာက်စွာ သန့်စင်နုိင်ရသာ ပမာဏအထိ 

ရလျာ့ချထုတလ်ုပ်ှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ ေုိလိသုည်မော တစ်ရန့ထုတ်လုပ်မှု တန်ချိန်အား အနယ်ပါ ေှိရသာ 

ရှများအား အနယ်ထုိင်ကန်များမေ ရှကေ ည်သည်အထိ သန့်စင်နိုင်ရသာ ပမာဏမျှသာ ထုတလ်ုပ်ှမည်ေြ စ် 

ပါသည်။ 
 

(ဇ)သန့်စင်ကန်မေ ရှများအား ြပင်ပသုိ့ ရနွှာသီနေင့် ရောင်းှာသီများတငွ် လုးံဝစွန့်ထတု်ခြ င်း မပြ ုပဲ 

မိးုှာသီတငွ် ရှစစ်ကန်များ မိးုရှရကေ ာင် ့ ပြ ည့်သွားသည့် အချိန်တငွ်မေ ရှစစ်ကန်အရပါ်ယံ ေှိ 

ရှကေ ည်များကိုသာ စွန့်ထတု်ှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ ရှစစ်ကန် ရအာက်ေက် ေှ ိ ရှထွက်ရပါက်များမေ 

စွန့်ထတု်လျှင် အနယ်အနေစ်များ ရှာရနောပါဝင်လာမည်  ေြ စ်ခြ င်းရကေ ာင့် လုးံဝစွန့်ထတု်ခြ င်း မပြ ုှပါ။ 

 ရနွှာသီနေင့် ရောင်းှာသီများတငွ်သန့်စင်ကန်များမေရှအားြပင်ပသုိ့စွန့်ပစ်ခြ င်းမပြ ုပဲသတ္တ ုသန့်စင်ှာတွင် 

 ြပန်လည််အသုးံပြ ုှမည် ြေစ်ပါသည်။ 

 
 

ရှစစ်ကန်ရအာက်ေက် ေှရိှထွက်ရပါက် 

 

(ဃ) ၎င်းအပြ င် သတ္တ ုသန့်စက်စက် (Dressing Plant) အနးီတငွ် ေြ တ်သန်းစီးေင်းရနရသာ ရတာင်ကျ 

ရချာင်းအားသန့်စင်ကန်ထဲသုိ့စီးဝင်ရစမည်ေုိပါကသန့်စင်ကန်ထဲတွင်ရချာင်းရှများေြ င့်ြပည့်လျံှပြ ီးရှရနာက် 

ရှများအားြပည်ဝ့စွာသန့်စင်နိုင်ခြ င်းမ ေှရိသာရကေ ာင့် ရတာင်ကျရချာင်းမေရှအားလည်း သန့်စင်ကန်များသို့ 

စီးဝင်ခြ င်းမ ေှရိစှန် လမ်းရကေ ာင်းလွှ ဲစီးေင်းရစှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

ေသတ္တ ုတွင်းရှေ့ချိုင်ဝ့ေမ်းရနှာ 
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သန့်စင်ကန်ရဘး ေှရိတာင်ကျရချာင်းငယ် 

 

သန့်စင်ကန်ရဘး ေှရိချာင်းရှအားရှလမ်းရကေ ာင်းလွှရဲပြ ာင်းစီးေင်းရစမည်ေုိပါကသန့်စင်ကန် ေှရိှစီးရမြ ာင်း

များမေ လျံှကျလာရသာရှများ အေုိပါရချာင်းအတွင်းသုိ့ စီးဝင်ခြ င်းမ ေှရိစှန်လည်းအထးူသတိပြ ုှမည်ေြ စ်ပါ 

သည်။ 

 
 

                        သန့်စင်ကန်မေ ရချာင်းအတွင်းသုိ့ရှစီးေင်းရနသည့်ရနှာ 
 
 

အနယ်ထုိင်ကန်များအားကွင်းေင်းရလ့လာစစ်ရေးခြ င်း 

ကွင်းေင်းရလ့လာချက်အှ လက် ေှတိည်ရောက်ထားရသာ အနည်ထုိင်ကန်များ၏  ကေ မ်းပြ င်သည် ညီညာမှု 

မ ေှိခြ င်းရကေ ာင့် အနယ်အနေစ်များအားေယ်ယူှန်ခက်ခဲ ပြ ီးေယ်ယူနိင်ုခြ င်းမ ေှရိသးရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။်  
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အနယ်များအား ေယ်ယူနိင်ုခြ င်း မ ေှရိသာရကေ ာင် ့ မိးုှာသီ တွင် သန့်စင်ကန်အနီးမေ ကပ်လျက်စီးေင်းရန 

ရသာ ရချာင်းမေရှများသည် အနည်ထုိင်ကန်အတွင်းသို့  စီးဝင်ပြ ီး အနယ်ထုိင် ရြမသားများသည် 

ရချာင်းများအတွင်း ြပန်လည် စီးေင်းသွားရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ 

                         
 

      သန့်စင်ကန်အတွင်းသုိ့ကပ်လျက် ေှသိည့်ရချာင်းမေရှများစီးဝင်သည့်ရနှာ 

 

စွန့်ပစ်ရှတွင်ဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်မှု 

ခဲမေြ ူ နေင့် ေက်စပ်သတ္တ ုများ သန့်စင်ှာတွင် လိအုပ်ရသာသတ္တ ုစင်ှာခိငု်နှုန်းပါဝင်ရှးအတွက်လှုပ်ခါစက် 

မေ ှ ေှိရသာ သတ္တ ုစင်များအား အမြ ုပ်ခပ်ရသာ နည်းစနစ်ေြ င့် ရှာရနောပါဝင်ရနရသာ  ောလေိတ်သတ္တ ုရိင်ုး 

များအား ေယ်ထုတသ်န့်စင်ရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။အမြ ုပ်ခပ်နည်းစဥ်အားအသုးံပြ ုှာတွင်ဇင်းသိပ်နေင့် 

ေီဇယ် အနည်းငယ်နေင် ့ရှာစပ်ရပးှပါသည်။ ၎င်းအပြ င် ရကေ းနီ (Copper) ောလေိတမ်ျား ပါဝင်လာပါက 

လည်း ောလေြ ူှစ်အက်စစ် (Sulphuric Acid) အနည်းငယ် ရှာစပ်ရပးှပါသည်။  
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               သန့်စင်ကန်အတွင်းသုိ့စီးေင်းသည့် ရ မြ ာင်းအတွင်းဓာတုပစ္စည်းများရှာစပ်ရနပံု 

 

Eastern Mining မေလုပ်ရောင်ထား ေှခိျက်များ 

ဓာတုပစ္စည်းအနည်းငယ်ရှာရနောပါဝင်ရနသည် ့ ရှရနာက်များအားလည်း အနည်ထုိင်ကန်များအတွင်း သုိ့ 

တိကု်ရိကု်စွန့်ပစ်ရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါသည်။အနည်ထုိင်ကန်များအတွင်းသို့ရှာက် ေှပိါကကန်အတွင်း ေှရိှများ  

တွင်ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်နှုန်းကျေင်းသွားနုိင်ရသာ်လည်း ရန့စဥ်ကာလ ေှည်စွန့်ပစ်ပါက သန့်စင်ကန်များအတွင်း 

ပါဝင်နှုန်းြမင်တ့က်လာမည်ြေစ်သေြ င့် တိကု်ရိကု်စွန့်ပစ်ခြ င်းမျိုး မပြ ုလုပ်ှန်လိုအပ်ပါသည်။ 

 

ထပ်မံလုပ်ရောင်ထား ေှိှ န်အကြ ံပြ ုတင်ပြ ချက်များ 

ရှာစပ်ှသည်ပ့မာဏနည်းပါးရသာ်လည်း ကာလကေ ာ ေှည်စွာစွန့်ပစ်ပါက သန့်စင်ကန်အတွင်း ဓာတုပစ္စည်း 

ပါဝင်နှုန်းြမင် ့လာမည်ေြ စ်သေြ င့်ဓာတုပစ္စည်းများအားပတ်ဝန်းကျင် ေှရိှထဲသို့တိုက်ရိကု်စွန့်ပစ်ခြ င်းမပြ ုှပါ။  

ထုိအတွက်ရကေ ာင် ့ဓာတုပစ္စည်းများ ရှာစပ်မည်ရ့နှာအား ရအာက်ရော်ပြ ပါ ပုအံတိုင်းသတ္တ ုသန့်စင်စက်ရု ံ 

 အပြ င်ဘက် လွတက်င်းရသာ တစ်ရနှာတွင် ဓာတုပစ္စည်းများ ရှာစပ်သည့်ရနှာအားပြ ုလုပ်ရပးှမည်ေြ စ် 

ပါသည်။ 
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ဓာတုပစ္စည်းများရှာစပ်သန့်စင်စွန် ့ပစ်ှန်နည်းစနစ်ြပပံု 

 
 

 

 

အမြ ုပ်ခပ်နည်းစဥ်အသံုးပြ ုပြ ီး သန့်စင်သတ္တ ုများအား အေင်တ့က်ပြ ုပြ င်ှာတွင် ဓာတုပစ္စည်းများအား ရှာ 

စပ်ှန်ရနှာအား အထက်ရော်ပြ ပါပုအံတိုင်း သီးသန့်ရနှာပြ ုလုပ်ပြ ီး ရှာစပ်မည့် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးအစား 

အလိကု် သီးသန့်ကန်ငယ်များခွဲခြ ားထား ေှိှ မည်ေြ စ်ပါသည်။ အမြ ုပ်များသည် သီးသန့်ကန်ငယ်များ အတွင်း 

စုစည်းထား ေှိှမည်ေြ စ်ပြ ီး ထုိမေတစ်ေင် ့Overflow စနစ်ေြ င့်  ရလသလပ်၊ ရနသလပ်ခံသည် ့ကန်အတွင်းသို့   

ထပ်မံရှာက် ေှရိစပြ ီး ရနသလပ်ရလသလပ်ခံထား ေှိပြ ီး ဓာတုပစ္စည်းများအား သဘာဝနည်းစဥ်ေြ င် ့ဓတ်ပြ ယ် 

ရစှမည်ေြ စ်ပါသည်။ အချိန်အတိငု်း အတာတစ်ခု ကေ ာ မြ င်ပ့ါက ဓါတ်ပြ ယ်ရစသည့်ကန်တငွ် စုစည်း ှ ေှလိာ 

သည် ့အမြ ုပ်များ ရခြ ာက်ရသွ့သွားရသာအခါ ကျန်ှစ်မည် ့အကျွင်းအကျန်များ အား ရြမစာပံုများနေင့်အနည် 

ထုိင်ကန်များ မေ အနယ်အနေစ်များ စုပုံထား ေှသိည့်ရနှာတွင် သာစွန့်ပစ်ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

အသံုး ျပဳ  ေသာ ဓါတုပစၥည္း မ်ား အေနျဖင့္ ဇင္သိမ့္ (Xanthate)  မွာ ေအာ္ဂဲနစ္ဆား (Organic Salt)ျဖစ္ျပီးအက္စစ္  

(acid)ဓါတ္နွင့္ထိေတြ့သည့္အခါအမ်ားအားျဖင့္ (Naturalize)ဓါတ္ျပယ္နုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆာလဖိိတ္(Sulphate) 

မ်ားပါဝင္ပါကဖယ္ထုတ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ ဆာလျဖဴရစ္အက္ဆစ္သည္ ဇင္သိမ့္အား အတိုင္းအတာတစ္ခုထိဓါတ္ 

ျပယ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အျမဳပ္ထြက္ေအာင္အသံုးျပဳ၍သတၳဳသန္႔စင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီးအခါတြင္ဓါတုပစၥည္းမ်ား 

အေနျဖင့္သတၲဳရုိင္းအတြင္းမွ ဆာလဖိတ္(Suiphide)ျဒပ္ေပါင္းမ်ားနွင့္ေပါင္းစပ္၍ဓါတ္ျကြင္းမ်ားအျဖစ္တည္ရိွျပီးသီးျခား 

ဓါတ်ပြ ယ်ကန် 

ဓာတုပစ္စည်းများရှာစပ်ှန်ရနှာများ 

ေီဇယ်ေီစုကန် 

၃၀ရပ 

၅၀ရပ ၃ ရပ 
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စုေပါင္းစြန့္ပစ္၍အခ်ိန္ၾကာျမင့္ပါကသဘာ၀အတိုင္းဓါတ္ျပယ္နုိင္ပါသည္။အကယ္၍ထုတ္လုပ္မွဳမ်ားျပားကာအျမန္ဓါတ ္

ျပယ္ေစလို ပါက ဓါတ္ကူ ပစၥည္း Catalytic agent (methylene blue, ferrour sulfate)မ်ားထည့္၍ဓါတ္ျပယ္ေစနုိင္ 

ပါသည္။ အဆိုပါဓါတ္ျပယ္ ပစၥည္း မ်ားအလြယ္တကူဝယ္ယူမရရိွႏုိင္ပါက အက္ဆစ္ျဖင့္ ဇင္သိမ့္ အားေအာက္ေဖာ္ျပပါ  

ဓါတ္ျပဳညီမ်ွျခင္းအတိုင္းအရင္ဓါတ္ျပယ္ေစရမည္။ 

Sodium Isobutyl Xanthate + Acid                       Isobutyl Alcohol + Carbon disulphide +  

                                                                                 Sodium Salt 

အထက်ပါဓါတ်ြပုခြ င်းနည်းစဥ်တငွ်မီးရလာင်လွယ်ပြ ီး အန္တှာယ် ေှိရသာကာဗွန်ေိငု်ောလေိတထွ်က် ေှလိာမည်  

ြေစ်ရသာ်လည်း ထွက် ေှလိာမည်ပ့မာဏနည်းပါးသေြ င့် ရနသလပ်ရလသလပ်ခံပါကအရငွ့ပြ န်ဓါတ်ပြ ယ်သွား 

မည်ြေစ်ပါသည်။အက္ဆစ္အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေရထတဲြင္ပုိလွ်ံသည့္အက္ဆစ္အားထံုးထပ္မံထည့္ျခင္းအားျဖင့္ဓါတ္ 

ျပယ္ေစရပါမည္။ ေရထတဲြင္ေပါေလာေပၚေနသည့္ဒီဇယ္ဆီမ်ားအား ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဓါတ္ျပယ္ကန္အား ၂ 

ကန္႔ခြျဲခားထားျပီး ဒီဇယ္ပါေသာေရမ်ားအားအေပၚတြင္ က်န္ရစ္ေစျပီး ဆီမပါေသာ ေရမ်ားအားကန္ေအာက္ဘက္ရိွအ 

ေပါက္မွတစ္ဆင့္ဒုတိယကန္ထဲသုိ႔စီးဝင္ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။ဒီဇယ္ပါေသာဆီမ်ားအားသီးသန္႔စြန္႔ပစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

၆-၆။ အခြ ားအရထွရထွထိခုိက်မှုများ 

၆-၆-၁။  ရြမထုညစ်ညမ်းမှု 

သတ္တ ုတူးရော်ရှး လုပ်ငန်းများသည် သံထည်ပစ္စည်းများအား အသုးံပြ ုမှုများပြ ားပါသည်။ အထးူသေြ င့် စက် 

ကိှ ိယာအရဟာင်းများ၊ ရမာ်ရတာ်ယာဥ်အပုိပစ္စည်းများ၊ ရကျာက်ကြ ိတစ်က်မေ သံလုံးအရဟာင်းများ စသည် 

 ေြ င့် သံထည်အပိပုစ္စည်းများ၊ အရဟာင်းပစ္စည်းများအား မေြ စ်မရနစွန့်ပစ်ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ အေိုပါစွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျစွန့်ပစ်ခြ င်းမ ေှပိါက  ရြမထုညစ်ညမ်းမှုေြ စ်ရပါ်မည်ေြ စ်ပါသည်။ ၎င်းအပြ င် ရှစီး 

ေင်းှာလမ်းတစ်ရလျှာက်တငွ် စုပုံထားမိပါကလည်း ရှထုညစ်ညမ်းမှုေြ စ်ရပါ်မည်ေြ စ်ပါသည်။ စက်သုံးေီ 

များသိုရလောင်ထုတယ်ူသုံးစွဲှ ာ ရနှာများတငွ်လည်း စနစ်တကျထုတယ်ူသုံးစွဲခြ င်းမ ေှပိါက  ရြမထု၊ရှထုညစ် 

ညမ်းမှုများေြ စ်ရပါ်မည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 
စွန့်ပစ်သံထည်ပစ္စည်းများစုပုံထား ေှပံုိ 



Environmental Management Plan (EMP) for Eastern Mining Co. Ltd.        

G-T/EMP-1-27/17                                                                                       September, 2018 
  
 

 
       Green Tech Environmental Impact Assessment Group 

       Ever Green Tech Environmental Services and Trainaing Co., Ltd.                                  122 
            

 

 
ရလာင်စာေီ အထုတ်အသွင်းပြ ုလုပ်ှာရနှာများ 

 

စက်ရံုမေလုပ်ရောင်ထား ေှခိျက်များ 

စက်ရံုမေ သံထည်ပစ္စည်းအရဟာင်းများအား ြပန်လည်အသံုးပြ ုမည် ့သူများထံသို့ ရှာင်းချရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှ ပါ 

သည်။ စက်သုံးေီများသိုရလောင်ှာရနှာများ အား ရှစီးရကေ ာင်းများ နေင့် ရဝးကွာရသာ ရနှာများတငွ် သိ ု

ရလောင်ထား ေှရိကေ ာင်းရတွ့ ေှိှပါသည်။ 

 

ထပ်မံလုပ်ရောင်ှန်လုိအပ်ချက်များ 

စက်ရံုမေ သံထည်ပစ္စည်းအရဟာင်းများအား တစ်ေင့်ပြ န်လည်အသုးံပြ ုသူများထံရှာင်းချရကေ ာင်း  ရြပာကေ ား 

ထားရသာ်လည်း ကာလကေ ာ ေှည်စွာ စွန့်ပစ်ထား ေှိပြ ီးမေြပန်လည်ရှာင်းချခြ င်းမျိုးမဟုတပ်ဲသံထည်အရဟာင်း 

များထွက် ေှသိည်နေင်က့ာလ ေှည်စွာစွန့်ပစ်ထားခြ င်းမပြ ုပဲပြ န်လည်ရှာင်းချခြ င်းမျိုးပြ ုလုပ်ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

စက်သံုးေီများအသွင်းအထတု်ပြ ုလုပ်ှာတွင် လျှံထွက်လျှံကျ ခြ င်းမျိုးမ ေှရိစှန် အထးူသတိထားလုပ်ရောင် 

ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ေီသိုရလောင်ထား ေှိှ ာရနှာများနေင်ရ့လာင်စာေအီသွင်းအထတု်ပြ ုလုပ်ှာရနှာများအား 

ကွန်ကှစ်အခင်းရပါ်တွင် ပြ ုလုပ်ှမည်ေြ စ်ပြ ီး ကွန်ကှစ်အခင်းပတ်လည််တွင်  ရြမာင်းအရသးများရော်ထား 

ေှရိပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။ ကွန်ကှစ်ရမြ ာင်းအရသးတငွ် စုစည်းမိရသာ လျံှကျရလာင်စာေမီျားအား စနစ်တ 

ကျ စုယူသိမ်းေည်းပြ ီး ပြ န်လည်အသုးံပြ ုသူများအား ရှာင်းချသွားှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 

၆-၆-၂။ သယံဇာတအသံုးပြ ုမှုများ 

(က) ရှအသံုးပြ ုမှု 

အေိုပြ ုသတ္တ ုတူးရော်ရှး စီမံကိန်းသည် ရှအားြေင့် သတ္တ ုသန့်စင်ရသာ လုပ်ငန်းစဥ်ေြ စ်ခြ င်းရကေ ာင် ့ထုတ် 

လုပ်သည့်သတ္တ ုရိငု်းပမာဏများပြ ားလျှင် များပြ ားသရလာက် ရှအသုးံပြ ုမှုများပြ ားပါသည်။ 
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ရှအသံုးပြ ုခြ င်းရကေ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အရပါ်ထိခုိက်မှု ေှ/ိမ ေှကွိင်းေင်းရလ့လာခြ င်း 

သတ္တ ုသန့်စင်ှန်အတွက် အသုးံပြ ုရသာရှသည် မုိးှာသီတငွ်အလိအုရလျာက်ေြ စ်ရပါ်လာရသာရတာင်ကျ 

ရချာင်းများအားရှပိကု်များေြ င့်သွယ်ယူပြ ီးအသုးံပြ ုရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှပါသည်။ ရနွှာသီတငွ် အနည်ထုိင်ကန် 

များအတွင်းမေ စုရောင်းထား ေှရိသာရှများအား သတ္တ ုသန့်စင်သည်ရ့နှာတွင် ြပန်လည် အသံုးပြ ု ရကေ ာင်း 

ရတွ့ ေှိှ ပါသည်။ ထုိအတွက် ရကေ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင် ေှ ိ လူရနရကျးှွာများ ၏ ရှအသုးံပြ ုမှုအား ထိခိုက်ခြ င်း 

မ ေှပိါ။ 

(ခ) လျှပ်စစ်ဓါတ်အားအသံုးပြ ုမှု 

အေိုပြ ုစက်ရံုသည်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားှ ေှိခြ င်းမ ေှိပဲကိုယ်ပုိင်မီးစက်ေြ င့်စက်များအားလည်ပတ်ရကေ ာင်းရတွ့ ေှိ

ှပါသည်။ထုိရကေ ာင့်ေီဇယ်ေီအသုးံပြ ုခြ င်းသာ ေှိ ပြ ီးေီဇယ်အသုးံပြ ုမှုအားတတ်နိုင်သမျှရချွတာှန်သာလိအုပ် 

ပါသည်။ 

၆-၆-၃။ ဓါတ်ရငွ့ထုတ်လွှတမ်ှုများ 

အေိုပြ ုစက်ရံုသည်ေီဇယ်ဂျင်နရှတာအားအသုးံပြ ုခြ င်းရကေ ာင်ရ့လထုညစ်ညမ်းမှုေြ စ်ရပါ်ရစသည့်မီးခိးုများ 

 (CO2, SO2, CO, NO2) အစ ေှသိည်ဓ့ါတ်ရငွ့များ ထုတလ်ွှတမ်ှု ေှပိါသည်။  

 

ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန်လုပ်ရောင်ှမည့်နည်းလမ်းများ 

ထိခိုက်မှု အေင်သ့တ်မေတခ်ျက်အှ ရလထုညစ်ညမ်းမှုအား ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန် လုပ်ရောင်ှန်မလိ ု

အပ်ပါ။ သုိ့ရသာ်လည်း မီးစက်များအား မီးခိးုရခါင်းတိငု် တပ်ေင်ရပးှန်လိုအပ်ပါသည်။  

 

၆-၇။ ကြွ င်းကျန်ထိခုိက်မှုများ (Residual Impacts) 

ရအာက်ရော်ပြ ပါများသည် ကြွ င်းကျန်ထိခိုက်မှုများအေြ စ် ကျန် ေှရိနမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

(က)  ကြွ င်းကျန်ထိခိုက်မှုများအရနေြ င့်အရပါ်ယံရမြ သားများ ေှင်းလင်းမှုရကေ ာင်သ့စ်ပင်များခုတလ်ေမဲှုရကေ ာင့်  

သစ်ရတာပြ ုန်းတီးခြ င်း သည် ြပန်လည် စုိက်ပျိုးရသာ သစ်ပင်များ ကြ ီးထွားသည်အ်ထ ိ ကြွ င်းကျန်  ထိခိုက်မှု  

အရနေြ င် ့ကျန် ေှရိနမည်ေြ စ်ပါသည်။ 
  

(ခ) သန့်စင်ကန်မေရှများအား မည်မျှပင်သန့်စင်ရစကာမူ ရှများသည် လံုးဝကေ ည်လင်သွားသည်အထိ ြေစ်  

ရပါ်နုိင် ခြ င်းမ ေှနိိငု်ပဲ အနည်းငယ်ရနာက်ကျိပြ ီးကြွ င်းကျန်ထိခိုက်မှုအေြ စ် ကျန် ေှရိနမည်ေြ စ်ပါသည်။ 
 

(ဂ) သန့်စင်ကန်များမေထွက် ေှလိာရသာရှများတွင် အနယ်အနေစ်အနည်းငယ်ပါဝင်ရနအုံးမည်ြေစ်ကာ ကျွင်း 

ကျန်ထိခိုက်မှုအေြ စ်ကျန် ေှရိနမည်ြေစ်ပါသည်။ 
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 ကြွ င်းကျန်ထိခုိက်မှုများအားရလျာ့နည်းသက်သာရစှန်လုပ်ရောင်ှမည့်နည်းလမ်းများ 

 ကြွ င်းကျန်ထိခိုက်မှုများအားရလျာ့နည်း်သက်သာရစှန် ရအာက်ရော်ြပပါအချက်များအား လုပ်ရောင်ရပးှ 

မည်ေြ စ်ပါသည်။ 

(က) ပျိုးခင်းများပြ ုလုပ်ပြ ီးသစ်ပင်များအား  ကြ ိုတင်စိုက်ပျိုးထား ေှိခြ င်း ခုတယ်ူမည့် အရှအတွက်ထက် ပိမုို 

စိကု်ပျိုးထား ေှိ ခြ င်း၊တတ်နိုင်သမျှကြ ီးမားသည့်သစ်ပင်များအားသာစိကု်ပျိုးရစခြ င်း(သို့ )အကြ ီးမြ န်သစ်ပင်အ

မျိုးအစားများအားစုိက်ပျိုးရစခြ င်း၊ ရေသခံများသစ်ပင််များခုတယ်ူခြ င်းမ ေှရိစှန် ရေသခံသစ်ရတာဦးစီးဌာန 

နေင်ပူ့းရပါင်းပြ ီးပညာရပးသင်တန်းများေွင်လ့ေစ်ရပးခြ င်းအစ ေှသိည်တို့အားလုပ်ရောင်ရပးှမည်ြေစ်ပါသည်။ 
 

(ခ)ရချာင်းရှများအတန်ငယ်ရနာက်ကျိခြ င်းအားရလျာ့နည်းသက်သာရစှန်ရချာင်းရှရနာက်ကျိမှု ေှိနိငု်မည့် 

ရချာင်းတစ်ရလျှာက် ေှ ိရကျးှွာများတွင် ှွာလူဦးရှအလိကု် အဝီဇိတငွ်း နေင့် ရသာက်ရှသန့်စက်များ တည် 

ရောက်ရပးှမည်ြေစ်ပါသည်။  
 

(ဂ) သန့်စင်ကန်မေ ထွက် ေှလိာရသာ ရှများတငွ် အချိန်အတိငု်းအတာတစ်ခုအှအမှုန်အမွှားပါဝင်မှု ေှရိနအုံး 

မည်ြေစ်ပြ ီး သတ္တ ုတွင်းမေ အကွာအရဝးတစ်ခု ရှာက်မေသာလျှင် အမှုန်အမွှားများ အနယ်ပို့ချမည် ေြ စ်ပါသည်။  

ထုိရကေ ာင် ့စက်ရံုမေအနယ်အနေစ်များ ပို့ချမှု ေှနိိငု်သည် ့အကွာအရဝးအလိကု်ရချာင်းများအတွင်း နှုန်းေယ်ယူ 

 ခြ င်းလုပ်ငန်းအား တစ်နေစ်လျှင် အနည်းေံုးတစ် ကြ ိမ် ပံုမေန်ပြ ုလုပ်ရပးှမည် ေြ စ်ပါသည်။ 
 

၆-၈။ ရပါင်းစပ်ထိခိုက်မှုများ (Cummulative Impacts) 

ရပါင်းစပထိ်ခိုက်မှုများအရနေြ င့် ရအာက်ရော်ြပပါအချက်များ ေှမိည်ေြ စ်ပါသည််။ 

(က)ေက်စပ်ထိခိုက်မှုများအရနေြ င့် ရှပူရတာင်သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက် နေင့် ဝကုန်းရကျးှွာအကေ ား ေှ ိဘဝပင် 

ရချာင်းေျားတစ်ရနှာတွင် ရေသခံများသည်  ရချာင်းများအတွင်းစီးကျလာရသာရြမသားများမေလက်လေည်ဗ့န်း 

များေြ င့် သတ္တ ုရုိင်း ေှာရေွမှုများရကေ ာင် ့ရချာင်းရှရနာက်ကျိမှုအားပိမုိရုစပါသည်။ 
 

                                      
                ရချာင်းတစ်ရလျှာက်လက်လေည့်ဗန်းများေြ င့်သတ္တ ု ေှာရေွမှုများ 
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(ခ)သတ္တ ုတွင်းသို့ဝင်ရှာက်သည်လ့မ်းသစ်များရောက်လုပ်မှုရကေ ာင်လ့ူရနအိမ်များတိုးပွားလာပြ ီးသစ်ရတာ

 ပြ ုန်းတီးမှုပိုမိမုျားပြ ားခြ င်း အစ ေှသိည်ထိ့ခိုက်မှုများ ေှမိည်ြေစ်ပါသည်။ 

 

ရပါင်းစပ်ထိခုိက်မှုများအားရလျာ့နည်းသက်သာရစှန်လုပ်ရောင်ှမည့်နည်းလမ်းများ 

ရပါင်းစပ်ထိခိုက်မှုများအား သက်သာရစှန် ရအာက်ရော်ြပပါ နည်းလမ်းများအတိငု်း လုပ်ရောင်သွားှ 

မည်ြေစ်ပါသည်။ 

(က) သစ်ရတာဦးစီးဌာနနေင့် ပူးရပါင်းပြ ီးရေသခံပြ ည်သူများသစ်ပင်ခုတ်ယူခြ င်းမပြ ုှန်အသိပညာရပးရေွးရနွး 

ပွမဲျား  ပြ ုလုပ်ရပးခြ င်း၊ နေစ်စဥ်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရှး ရန့တိငု်းတွင် အနးီတစ်ဝိုက်တွင် သစ်ပင်များ စိကု်ပျိုးခြ င်း၊ 
 

(ခ) ရချာင်းများအတွင်းသို့  သတ္တ ုတွင်းမေ  ရြမစာများ (သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်နေင် ့ ရြမစာပံုများမေ ရြမစာများ) 

ထွက် ေှိခြ င်း မ ေှရိစှန် အထးူအရလးထား ရောင်ှွက်ှမည် ြေစ်ပါသည်။ 

(ဂ) ရချာင်းရှရနာက်ကျိမှုအား ပိမုိရုစခြ င်းအတွက် ရြမစာပံုများအား ရချာင်းများအတွင်းသို့  

 ပြ ိုကျခြ င်းမ ေှရိသာ ရနှာများတငွ်သာ စုပုံရစှန်နေင် ့ ရေသခံလူထုအား အလုပ်အကိငု် အခွင်အ့လမ်းများ 

ေန်တးီရပးခြ င်း အစ ေှသိညတ်ို့အား လုပ်ရောင်ရပးှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ 

 

၆-၉။ ထိခုိက်မှုအားရ ေှာင်လွှနဲိင်ုသည့်နည်းလမ်းများ (Alternative Analysis) 

သတ္တ ုတူးရော်ရှးလုပ်ငန်းေြ စ်ခြ င်းရကေ ာင် ့ ထိခုိက်မှုများအား ရ ေှာင်လွှဲလုပ်ရောင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများ 

ခက်ခဲပြ ီးအဓိကအားေြ င့် ရအာက်ရော်ပြ ပါအချက်များအား လုပ်ရောင်ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 
 
 

(၁)  ရြမစာပံုများအားသင့်တင်သ့ည့်ရနှာတွင်စုပုံထား ေှိခြ င်း 

သတ္တ ုတူးရော်ှာမေထွက် ေှလိာသည် ့ အရပါ်ယံ ရြမသားများအားေြ စ်ရစ၊ အနည်ထုိင်ကန်များ မေ ေယ်ယူှှေ ိ

ရသာ အနယ်အနေစ်များအား ေြ စ်ရစ မုိးှာသီတွင်ြမစ်ရချာင်းများအတွင်းသို့ရှရနာက်များအနည်းေံုးစီးေင်း 

နိငု်သည် ့ရနှာ၊  ရြမစာပုမံေရှစီးေင်းမှုအားလည်း အနယ်ထုိင်ကန်များေြ င်က့ာကွယ်တားေီးလုပ်ရောင်နိုင် 

သည်ရ့နှာ၊  ရြမစာပုမံျားပြ ိုကျပါကလည်း ြမစ်ရချာင်းများပိတေိ်ု့မှုနေင် ့ အနးီ ေှရိကျးှွာများအားထိခိုက်မှုမ ေှ ိ

သည် ့ရနှာအားရှွးချယ်စုပုထံား ေှိှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 
 
 

(၂) သစ်ပင်ခုတယူ်ခြ င်းအားအတတ်နုိင်ေံုးရ ေှာင် ေှား ခြ င်း 

သစ်ပင်များခုတယ်ူခြ င်းအား ေြ စ်နိုင်ပါကသတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်အတွင်းတွင်ေြ စ်ရစ၊လမ်းများရောက်လုပ်သည် ့

အချိန်တငွ်ေြ စ်ရစ သစ်ပင်ကြ ီးများအား အတတ်နိငု်ေံုး ချန်ထားခဲ့ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ ချန်လေပ်ထားှန် မေြ စ် 

နိငု်ပါကလည်းရပြ ာင်းရ ွှှ့စိကု်ပျိုးသွားနိငု်ရှးအတွက် ရောင်ှွက်သွားှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 
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(၃) သတ္တ ုသန့်စင်သည့်စနစ်အား တစ်ခုတည်းသာအသံုးပြ ုခြ င်း 

ကွင်းေင်းရလ့လာချက်များအှဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းတွင်ရှပူရတာင်ရချာင်းေျားတွင်တည် ေှသိည့်ရှပူရတာင်  

လုပ်ကွက်အတွက် သတ္တ ုသန့်စင်စက်ရုအံား ရှပူရတာင်ရချာင်းေျား ခန့်မေန်း ရြမပုအံညွှန်း ၉၅ ရဂျ/၈ အုိ 

(၄၀၂၆၇၅) တွင်လည်းရကာင်း၊ ပျားရချာင်းေျားတငွ်တည် ေှသိည် ့ B4 လုပ်ကွက်အတွက် 

သတ္တ ုသန့်စင်စက်ရံု ကိ ုပျားရချာင်းေျား ခန့်မေန်း ရြမပံုညွှန်း ၉၅ ရဂျ/၈ အုိ (၃၉၁၆၇၇) တွင်လည်းရကာင်း 

တည် ေှပိါသည်။ သတ္တ ုသန့် စင်စက်ရုနံေစ်ခုစလုးံအား တစ်ပြ ိုင်နက်အသုးံပြ ုမည်ေုိပါက 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုသည် ထုိထက် မက ပုိမိမုျားပြ ားမည်ြေစ်၍ ရှရနာက်များအားသန့်စင်ှန် 

 ရြမအရနအထားအှ မေြ စ်နုိင်သည့်B4လုပ်ကွက် အတွင်းတည် ေှသိည် ့ သတ္တ ုသန့်စင်စက်ရံုအား 

လုးံဝအသုးံပြ ုခြ င်းမပြ ုှပါ။ 

 
 

(၄) သတ္တ ုတွင်းရဟာင်းအတွင်းသုိ့ ရြမသားများစွန့်ပစ်ခြ င်း 

ကွင်းေင်းရလ့လာချက်များအှ ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းတွင် ယခင််တူးရော််ထားရသာ 

သတ္တ ုတွင်းရဟာင်းထဲသို့ အရပါ်ယံ ရမြ သားများနေင် ့ အနည်ထုိင်ကန်များမေ စွန့်ပစ် ရြမသားများအား 

စွန့်ပစ်ခြ င်းအားေြ င့် ရှရနာက်များ စီးထွက်ခြ င်းနေင် ့ ရမြ စာပုမံျား  ပြ ိုကျခြ င်း အစ ေှသိည့် 

ထိခိုက်မှုများအား ရ ေှာင်လွှဲနိုင်သည်အ့ပြ င် ရြမသားကျင်းအေြ စ် ကျန် ေှရိနခြ င်းမေ ကာကွယ်နိငု်ခြ င်း၊ 

သစ်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိုးှန် လွယ်ကူခြ င်း အစ ေှသိည် ့ အကျိုးရကျးဇူးများအားလည်း 

ှ ေှမိည်ေြ စ်ပါသည်။ သို့ရသာ်လည်း အခြ ားထိခုိက်မှုအရနေြ င့် အေိုပါ သတ္တ ုတွင်းရဟာင်းအတွင်းတွင် 

ရေသခံ တစ်ပိုင်တစ်နုိင် သတ္တ ုတူးရော်ရှး လုပ်သားများသည် လုပ်ကွက်အတွင်း ကျန် ေှိရနသည် ့

သတ္တ ုရကေ ာများအား ယမ်းများခွ၍ဲ လုပ်ကွက်ရဟာင်းကျင်းအတွင်း တူးရော်လျက် ေှသိ ေြ င် ့

ကျင်းရဟာင်းအား  ရြမေုိ့မည်ေုိပါက အေုိပါထခိိကု်မှုအား မလွှမဲရသွ ရတွ့ကြ ုံှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ 

 

၆-၁၀။ အလုပ်ခွင်လံုခြ ုံရှးနေင့် ကျန်းမာရှးစီမံခန့် ခဲွမှုအစီအစဥ် 

အလုပ်ခွင်လုံခြ ုံရှး နေင့်ကျန်းမာရှး ထိခိုက်မှုအရနေြ င့် အသံေူညံခြ င်း နေင် ့ စက်ယန္တယားများ 

ရမာင်းနေင်ှာတွင် မရတာတ်ေေြ စ်ခြ င်း၊ ရမြ စာပံုပြ ိုကျခြ င်း၊ မရတာတ်ေထိခိုက်မှု အစ ေှသိည့် 

အချက်များပါဝင်မည် ေြ စ်ပါသည်။ 

 

(၁)အသံေူညံခြ င်း 

အလုပ်သမားများအရနေြ င့်အသံေူညံမှုအားထိခိုက်ခံစားှမှု ေှနိိငု်ပါသည်။  
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Eastern Mining မေ ကာကွယ်လုပ်ရောင်ထား ေှခိျက်များ 

အလုပ်သမားများ အသံေူညံမှုအား ခံစားှမှု သက်သာရစှန် သီးသန့်လုပ်ရောင်ထားခြ င်းမျိုးမ ေှပိါ။ 
 

ထိခိုက်မှုရလျာ့ချှန်နည်းလမ်းများ 

အလုပ်သမားများအား လုပ်ငန်းခွင််အတွင်းနားကေ ပ်များ ဝတ်ေင်ထား ေှိရစှမည် ြေစ်ပါသည်။ 

နားကေ ပ်များ ဝတ်ေင်ရစှာတွင်လည်း မိမိတို့ကိယု်ပိုင် အသိစိတ်ေြ င့် ဝတ်ေင်ကေ ရစှန် ပညာရပး 

ရပြ ာကေ ား ထားှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 
 

(၂) ဓာတုပစ္စည်းများအားကုိင်တွယ်ှခြ င်း 

အလုပ်သမားများအရနေြ င့် သတ္တ ုရုိင်းများသန့်စင်သည့်ရနှာတွင် အလုိ ေှသိည် ့ခဲမေြ ူ နေင် ့အေြ ိုက်နက် 

သတ္တ ုရုိင်းများအား ထုတယ်ူှာတွင် ရှာရနောပါဝင်လာနိငု်သည့် ရကေ းနီကဲ့သို့ရသာ သတ္တ ုများအားေယ် 

ေှားနိငု်ရှးအတွက် ဇင်သ့ိပ်၊ ေီဇယ်ေီ၊ ောလေြ ူှစ်အက်စစ် အစ ေှသိည် ့ဓာတုပစ္စည်းများအား အသုးံပြ ု 

ှမည်ြေစ်ကာ အေိုပါပစ္စည်းများအား လုပ်သားများအရနေြ င် ့ တိကု်ရုိက်ကိုင်တယွ်မှုများ ေှနိိငု်ပါသည်။ 

ောလေြ ူှစ်အက်ေစ်ကဲ့သို့ရသာ ဓာတုပစ္စည်းများအား တိကု်ရိကု်ကုိင်တယွ်ပါက အန္တှာယ် ေှပိါသည်။ 

ထိခိုက်မှုရလျာ့ချှန်နည်းလမ်းများ 

လုပ်သားများအရနေြ င့် မည်သည် ့ဓာတုပစ္စည်းကိုမေို တိကု်ရိကု်ကိုင်တယွ်ြခင်းမ ေှရိစှန် အသိပညာရပး    

 ရြပာကေ ားပြ ီး လက်အိပ်များြေင်က့ိငု်တယွ်ရစှမည်ြေစ်ပါသည်။  
 

(၃) အနံေုိးဝါးြခင်း 

ရှာရနောသတ္တ ုများေယ် ေှားှာတွင်အသုးံပြ ုသည် ့ ဇင်သိမ် ့ သည် အနအံသက်အလွန်ေုိးဝါးရသာရကေ ာင် ့

အချိန်အနည်းငယ်ကေ ာ ေှူရိှုက်မိပါက ရခါင်းမူးရဝခြ င်း၊ ပျို့အန်လိုခြ င်းများ ေြ စ်ရပါ်ရစနုိင်ပါသည်။ အချိန် 

အရတာ်ကေ ာရှုရိှုက်မိပါက အသက်ရှုလမ်း ရကေ ာင်းေိငု်ှာရှာဂါများ၊ အေတု်ရှာဂါများေြ စ်ရပါ်ရစနုိင် 

ပါသည်။ 
 

ထိခိုက်မှုရလျာ့ချှန်နည်းလမ်းများ 

ဇင်သိမ်အ့ား ကုိင်တယွ်မည် ့ လုပ်သားများအား အသက်ရှုလမ်းရကေ ာင်း အကာအကွယ်ပစ္စည်းေြ စ်သည် ့

နောရခါင်းစည်းအားဝတ်ေင်ရစှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 
 
 

(၄) မရတာ်တေထိခုိက်မှုများ 

မရတာတ်ေထိခိုက်မှုများအရနေြ င် ့ စိန်လွန်တးူစက်များအားလူအားေြ င့် သယ်ယူှာတွင် မရတာတ်ေထိ 

ခိကု်မိခြ င်း၊ လွန်တးူရနစဥ်အတွင်း မရတာတ်ေထိခိုက်မှု ေှနိိငု်ခြ င်း အစ ေှသိည် ့ထိခိုက်မှုများအားရတွ့ ကြ ုံ 

ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 
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Eastern Mining မေ ကာကွယ်လုပ်ရောင်ထား ေှခိျက်များ  

အလုပ္ခြင္အတြင္းလုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ရိွေၾကာင္းသတိေပးဆုိင္းပုဒ္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္အျပင္လုပ္သား 

မ်ားအားလည္း လုံျခံဳေရး ဦးထုပ္၊ လုံျခံဳေရးဖိနပ္၊ လက္အိပ္၊ လုပ္ငန္းသုံးအက် ၤ ီ အစရိွသည္တုိ႔ အား ဝတ္ဆင္ 

ထားရိွေစေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

 
 

ထိခိုက်မှုရလျာ့ချှန်နည်းလမ်းများ ထပ်မံလုပ်ရောင်ှန် လုိအပ်မှုများ 

အလုပ်သားများ အား အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ ပြ ုလုပ်ရပးရု ံ နေင် ့ လုရံလာက်မှု မ ေှပိဲ အကာအကွယ်       

ပစ္စည်းများအားထိရှာက်စွာအသုးံပြ ုတတ်ရစှန်နေင့်ေြ စ်ရပါ်ှ ေှနိိငု်သည့်ထိခိုက်မှုများအားကွဲကွဲပြ ား ပြ ား 

သိ ေှိပြ ီး လိလုား စွာဝတ်ေင်လိုစိတ် ေှရိစှန် သင်တန်းများရပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။အဓိကအားေြ င့်ရအာက် 

ရော်ြပပါသင်တန်းများအား လိအုပ်သလိ ုသင်တန်းရပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 

သင်တန်းရပးှန်လုိအပ်မှုများ 

စဥ္ သင္တန္းအမ်ိဳးအစား သင္တန္းေပးရမည့္ အၾကိမ္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

ဌာနအဖြဲ႔အစည္း 

၁။ 

အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား 

(လက္အိတ္၊ ႏွားေခါင္းစည္း၊ 

ဦးထုပ္) ၀တ္ဆင္ရန္လိုအပ္မႈ 

သင္တန္းမ်ား 

၁ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ (သုိ႔) 

အလုပ္သမားအသစ္ခန့္ထားတိုင္း 

လိုအပ္သလုိ 

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈ 

ဦးစီးဌာန 

၂။ 

ဖုန္မွဳန္႔မ်ားရွဴရွဳိက္ျခင္းေၾကာင့္ 

ထိခုိက္ႏ္ုိင္သည့္ က်န္းမာေရး 

ထိခုိက္မႈမ်ား/ အသံဆူညံျခင္း 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ 

က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈမ်ား 

၁ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ (သုိ႔) 

အလုပ္သမားအသစ္ခန့္ထားတိုင္း 

လိုအပ္သလုိ 

ျပည္သူက်န္းမာေရးဦးစီး 

ဌာန 

၃။ လွ်ပ္စစ္အႏ ၲရာယ ္

၁ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ (သုိ႔) 

အလုပ္သမားအသစ္ခန့္ထားတိုင္း 

လိုအပ္သလုိ 

ျမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ဦးစီးဌာန 
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၄။ မီးေဘးကာကြယ္မႈ 

၁ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ (သုိ႔) 

အလုပ္သမားအသစ္ခန့္ထားတိုင္း 

လိုအပ္သလုိ 

မီးသတ္ဦးစီးဌာန 

၅။ ေရွးဦးသူနာျပဳစုုျခင္း 

၁ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ (သုုိ႕) 

အလုုပ္သမားအသစ္ခန္႕ထားတုုိင္း 

လိုုအပ္သလုုိ 

ျပည္သ႕ူက်န္းမာေရးဦးစီး 

ဌာန 

 

၇။ရဘးအန္တှာယ်များေန်းစစ်ြခင်းနှင်အ့ရှးရပါ်အရခြ အရနကြ ိုတင်ကာကွယ်စီမံချက် (Emergency 

Management Plan) 

သတ္တ ုတူးရော်ရှးလုပ်ငန်းတွင်အရှးရပါ်အရခြ အရနနေင် ့ကာကွယ်ရစာင့်ရ ေှာက်မှုများအရနေြ င့်ရအာက် 

ရော်ပြ ပါ အချက်များအား လုပ်ရောင်ှမည်ေြ စ်ပါသည်။  

 

၇-၁။ လုပ်ကွက်မေ  ရြမသားနံှံများပြ ိုကျခြ င်း 

ဟင်းလင်းေွင်သ့တ္တ ုတူးရော်ရှးလုပ်ငန်းေြ စ်ခြ င်းရကေ ာင့် ရတာင်ရစာင်းများမေ  ရြမသားနံှံများအား တူးယူ 

 ေြ ိုချရပးှမည်ေြ စ်ခြ င်းရကေ ာင် ့ရြမသားနံှံများ မရတာတ်ေပြ ိုကျပြ ီး စက်ယန္တယားများနေင် ့လုပ်သားများ 

ထိခိုက်မှု ေှမိည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 

လုပ်ကွက်မေ  ရြမသားနံှံများပြ ိုကျခြ င်းမ ေှရိစှန်ကာကွယ်လုပ်ရောင်ှမည့်နည်းလမ်းများ 

လုပ်ကွက်မေ  ရြမသားနံှံများ အလွယ်တကူပြ ိုကျပျက်စီးခြ င်းမ ေှရိစှန် သင်ရ့တာရ်သာ ရလျာရစာက်ထား 

ေှ ိရပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။ ထုိအပြ င်မိုးှာသီတငွ်  ရြမသားအတွင်းရှဝပ်မှုရကေ ာင် ့  ရြမသားနံှံများပိုမိပုျက် 

စီးှန် လွယ်ကူသေြ င့် နံှံများ၏ ရလျှာရစာက်အရစာင်းအားပိမုိမုတ်ရစာက်စွာထား ေှရိပးှမည်ေြ စ်သည်။  

 

၇-၂။  ရြမစာပံုများပြ ိုကျခြ င်း 

သတ္တ ုတွင်းများအတွင်း စုပုံထား ေှိရသာ  ရြမစာပံုများသည် ှာသီဥတုအရခြ အရန (အထးူသေြ င့် မိးုှာသီ 

တွင်)  ပြ ိုကျပျက်စီး နိင်ုပါသည်။  ရြမစာပံုများ  ပြ ိုကျခြ င်းရကေ ာင့် အနးီ ေှိလူနေင့် စက်ယန္တယားများ 

ထိခိုက်ပျက်စီးခြ င်း၊ ြမစ်ရချာင်းများ ပိတေိ်ု့ ခြ င်း၊ မုိးှာသီတငွ်  ရြမတိကု်စားမှုနေင် ့ အနည်ပုိ့ချမှု ပိမုိ ု

များပြ ားရစနုိင်ခြ င်း အစ ေှသိည် ့ထိခိုက်မှုများ ရတွ့ကြ ုံှမည်  ေြ စ်ပါသည်။ 
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ရြမစာပံုများပြ ိုကျခြ င်းမ ေှရိစှန်လုပ်ရောင်ှမည့်နည်းလမ်းများ 

ရြမစာပံုများအားလည်း ေြ စ်နိုင်ပါက လူရန အရောက်အဦးများ နေင် ့ ရဝးှာတွင် စုပုံ ထား ေှိှမည်ေြ စ်ပါ 

မည်။ ရြမစာပံုများ  စုပုံှာတွင်   ပြ ိုကျမှု မ ေှနိိငု်သည် ့ရလျှာရစာက်အရနအထားေြ င် ့ရလေကားထစ် ပုစံံပြ ု 

လုပ်ကာ ရအာက် ရြခတွင်လည်း  ရြမတားကွန်ကှစ်နံှံြေင် ့ ရြမသားများရလျှာကျမှုမ ေှရိစှန် ကာကွယ် 

ထား ေှိှပါမည်။မုိးှာသီတငွ်  ရြမစာပုမံျား ေှ ိ ရြမသားများအတွင်းရှခိရုအာင်းမှုရကေ ာင် ့ ရြမစာပံုများပြ ိုကျ 

ှန် အရခြ အရနပိမုိမုျားြပားရသာရကေ ာင့် မိးုှာသီတငွ် ရမြ စာပံုရလျှာရစာက်အရနအထားအားပိမုိရုြပပြ စ် 

စွာစုပံုှမည်အ့ပြ င်  ရြမစာပံုများကြ ံ့ခုိင်မှုအား ရန့စဥ် စစ်ရေးသွားှမည်ြေစ်ပါသည်။ ရမြ စာပံုများအရပါ် 

တွင်လည်း သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးထားှေိပြ ီး ေှင်သန် ကြ ီးထွားမှုအားပုမံေန်ရစာင့်ကေ ည်သ့ွားှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 

၇-၃။ အနည်ထုိင်ကန်များကန်ရဘာင်ကျိုးကျခြ င်း 

ရှစစ်ကန်ရှကာနံှံများ မိးုှာသီ ရရြပည့်လျှံရသာ အချိန်တငွ် မရတာတ်ေပြ ိုကျနုိင်ပါသည်။  ရှကာ 

နံှံများပြ ိုကျမှုရကေ ာင့် သိရုလောင်ထား ေှရိသာ ရှများ အ ေှန်ိအဟုန်ြေင့် စီးေင်းထွက် ေှနိိငု်ပြ ီး ရချာင်းတစ် 

ရလျှာက် ေှိ လူရနအိမ်များနေင့် စိကု်ခင်းများထိခိုက်မှု ေှမိည်ေြ စ်ပါသည်။ ထိခိုက်မှုေြ စ်နိုင်ရချနည်းပါးရသာ် 

လည်း ထိခိုက်မှုေြ စ်ရပါ်ခ့ဲပါက ပျက်စီးမှုများပြ ားနိုင်ရသာရကေ ာင့် အရလးထားရောင်ှွက်ှမည်ေြ စ်ပါ 

သည်။ 

 

တားေီးလုပ်ရောင်ှမည့်နည်းလမ်းများ 

(က) တည်ရောက်ထားသည်က့န်ရဘာင်များ  ကြ ံ့ခိင်ုမှုအားလည်း မုိးှာသီသို့ မရှာက်မေီ နေစ်စဥ်ကေ ည်ရ့ှု့ 

စစ်ရေးှမည်ြေစ်ပါသည်။  

(ခ) ရှသန့်စင်ကန်များ ရဘးဘက်တငွ်  ရှစစ်ကန် အတွင်းသုိ့ ဝင်ရှာက်သည့်  ှွာအတွင်း မေ  စီးထွက် 

လာရသာ ရချာင်းငယ်တစ်ခုသည် မိးုှာသီတငွ် ရှစစ်ကန်များ အတွင်းသို့  စီးဝင်လျက် ေှိခြ င်းရကေ ာင့် 

အေိုပါရချာင်းငယ်မေ ရှများအား ရှစစ်ကန်များ အတွင်းသို့စီးဝင်ခြ င်းမ ေှစိှန်လမ်းရကေ ာင်းလွှထဲားရပး 

ှမည်ေြ စ်ပါသည်။  

(ဂ) သန့်စင်ကန် နေင် ့ ရှစက်ကန်ကန်ရဘာင်များ  ကြ ံ့ခိငု်မှု အား သံသယ ေှပိါက ကျွမ်းကျင်သူများ နေင့် 

အလျှင်အမြ န်ပြ ုပြ င်ရစှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

(ဃ) မိးုသီထန်စွာှွာသွန်းမှုရကေ ာင့် ရှစစ်ကန်များအတွင်း ရှများြပည်လ့ျှံလာပါက ပုိလျှံရှများအား 

ရှစစ်ကန် ရအာက်ရခြ မေ ထုတလ်ွှတပ်ါက အနယ်အနေစ်များပြ ားရသာ ရှများထွက်ှေလိာမည်ေြ စ်သေြ င့်         

ရှစစ်ကန်ရအာက်ရခြ မေ လုးံဝ ထုတလ်ွှတြ်ခင်းပြ ုပဲ ရှစစ်ကန်ရဘာင် အရပါ်ဘက် ရှပိထုုတ်သည့် 

ရှထွက်ရပါက်အား ရှကေ ည်များထွက် ေှနိိငု်သည်ရ့နှာတွင် ရောက်ထားရပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 
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၇-၄။ မီးရဘးအန္တှာယ် 

သတ္တ ုတူးရော် ရှးလုပ်ငန်းသည် ရလာင်စာေ ီ အသုးံပြ ုှခြ င်းများပြ ားရသာရကေ ာင် ့ရလာင်စာေီများ သို 

ရလောင်ထား ေှိှ ခြ င်းရကေ ာင်မ့ီးရဘးအန္တှာယ် ေှနိိုင်ပါသည်။ ၎င်းအပြ င်သစ်ပင်ချုံနွယ်များပြ ားရသာရနှာ 

တွင် လုပ်ရောင်ှခြ င်းေြ စ်ရသာရကေ ာင့်အလုပ်သမားများရပါ့ေမှုရကေ ာင်မီ့းရဘးအန္တှာယ်ေြ စ်ရပါ်နုိင်ပါ 

သည်။ထုိရကေ ာင် ့ရအာက်ရော်ပြ ပါ မီးရဘးကာကွယ်မှုများအား လုပ်ရောင်ထား ေှိှ န် လိအုပ်ပါသည်။ 

(က) မီးသတ်ရေးဘူးများ  

CO2 နေင့် DCP အစ ေှသိည်မ့ီးသတ်ရေးဘူးများအား အလုပ်သမားတန်းလျား နေင့် ရလာင်စာေီ 

သိရုလောင်ရသာရနှာများအနီးတွင် ထား ေှိှမည်ြေစ်ပါသည်။ မီးသတ်ရေးဗူးများအားလည်း သက်တမ်း 

ကုန်ေံုးြပီးပြ န်လည်အစားထုိးတပ်ေင်ှန်လိုအပ်ခြ င်း ေှိ/မ ေှ ိပုမံေန် စစ်ရေးသွားှမည်ေြ စ်ပါသည်။  

 

(ခ) မီးသတ်ရှကန် 

မီးသတ်ရှကန် ၏ ထုထည်မာှ (အလျား ၂၀ရပ၊ အန ံ၁၅ရပ၊ အနက် ၄ရပ) 

တည်ရနှာ  (N14º09ʹ35.52ʺ၊ E98º24ʹ47.51ʺ) 

 

တည်ရောက်ထား ေှိပြ ီးရသာ မီးသတ်ကန် နေင့် တည်ရနှာ 

 

(ခ) မီးသတ်ပစ္စည်းများ 

မီးသတ်ပစ္စည်းများအရနေြ င့် ရအာက်ပါအတုိင်းစုရောင်းထား ေှိှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 No. Safety Equipments 

1. Gas Mask 

2. Compressed air breathing apparatus 

3. PVC hand gloves 
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4. Electrical hand gloves 

5. PVC apron 

6. Dust respirator 

7. Face shield of different colour 

8. Goggles of different types 

9. Safety belt 

10. Safety helmet 

 
 

 

 

 

(ဂ) မီးေလာင္စဥ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား 

(က) အလုပ္သမားအားလံုးအားအသိေပးရန္ 

(ခ) အမွန္တကယ္ျငိမ္းသတ္ႏုိင္မည့္ မီးသတ္ပစၥည္းသာ ယူေဆာင္ျငိမ္းသတ္ရန္၊ 

(ဂ) မီးေဘးအႏၲရာယ္ရိွႏုိင္ပါက စုေ၀းသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

 

(ဃ) အဆုိျပဳမီးသတ္အဖြ႔ဲအစည္း 

  စက္ရုံတြင္း မီးသတ္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဆိုျပဳအပ္ပါသည္။ 

 

 

 

   

   

    

 

 

 

(င) မီးသတ္အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 

မီးသတ္အဖြဲ႕၀င္တိင္း၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ (စ) မီးသတ္အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား၏ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 

မီးသတ္အဖြဲ႕၀င္တိုင္း၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

 
စီစဥ္ည

ႊန္ၾက
ားသ

ူ 

(စက္
ရံုတ

ာဝန္ခံ) 

ူ  

မီးျငိမ္းသတ္ေရးတာဝန္ခံ 

မီးသတ္သမားမ်ား 

(သင္တန္းေပးထားသည့္ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား) 

 

လုံျခံဳေရးတာဝန္ခံႏွင့္ လုံျခံဳေရးလုပ္သားမ်ား 
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မီးသတ္အဖြ႕ဲဝင္မ်ား ရာထူး တာဝန္မ်ား 

စက္ရုံမွဴး စီစဥ္ညႊန္ၾကားသူ 

 စက္မ်ားအားလံုးရပ္ဆိုင္းရန္ 

 ေဒသခံမီးသတ္အဖြဲ႕အစည္းမေရာက္ရိွခင္ အခ်ိန္ထိ 

စီစဥ္ညႊန္ၾကားရန္ 

 ေဒသခံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ အားဆက္သြယ္ရန္ 

 အေရးေပၚ စုရပ္တြင္စုစည္းေစရန္ 

အလုပ္သမားၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး 
မီးသတ္ေခါင္း 

ေဆာင္ 

 မီးႏွင့္အျခားအရာမ်ားလံုျခံဳမႈရိွေစေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ 

 ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား ျပဳစုေပးရန္ 

 အလုပ္သမားစာရင္းျပဳစုရန္ 

 ေဒသခံမီးသတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းျငိမ္းသတ္ရန္ 

လုပ္သားမ်ားႏွင့္ 

လုံျခံဳေရးတာဝန္ခံမ်ား 
မီးျငိမ္းသတ္သူမ်ား 

 ရရိွႏုိင္သည့္မီးသတ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္မီးအားစနစ္တက်ျငိမ္း

သတ္ရန္ 

 လူစုလူေဝးအားရွင္းလင္းရန္ 

 ဂိတ္လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရန္ 

 

(ေ) အရထွရထွမီးရဘးကာကွယ်ရှးလုပ်ရောင်ချက်များ 

၎င်းအပြ င် ရအာက်ရ်ော်ြပပါ မီးရဘးအန္တှာယ်ကာကွယ်ရှး လုပ်ရောင်ချက်များအားလည်း ပုမံေန်လုပ် 

ရောင်သွားှမည်ြေစ်ပါသည်။ 

(က) စက်ရုတံွင်နေစ်စဥ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနအားေိတ်ကေ ား၍ လိအုပ်ရသာမီးရဘးအန္တှာယ် ကာကွယ်မှုများ 

အားပူးရပါင်းရေွးရနွးလုပ်ကိငု်ြခင်း၊ 

(ခ) မီးသတ်ဦးစီးဌာနမေ ညွှန်ကေ ားရသာ အှည်အရသွးြပည့်မေရီသာ မီးသတ်ရေးဘူးများအား လုရံလာက် 

ရအာင်ထား ေှိခြ င်းနေင့် နေစ်စဥ်စစ်ရေးခြ င်း၊ 

(ဂ) မီးသတ်ရှကန်အားအခါအားရလျာ်စွာစစ်ရေးခြ င်းနေင့် မီးသတ်ကန်အားရရြေည့်ထား ေှိခြ င်း၊ 

(ဃ) မီးရဘးအန္တှာယ်ကို စက်ရံုလုပ်သားများ သိ ေှနိားလည်ရစှန် ပညာရပးြခင်း၊ မီးသတ်ရေးဘူးများ 

အသုးံပြ ုခြ င်းအား သင်ကေ ားပြ သရပးခြ င်း၊ 

(င) မီးရလာင်လွယ်ရသာအှာများအားခွဲခြ ားထား ေှိှ န်၊ 

(စ) အလုပ်သမားများအားမီးသတ်သင်တန်းရပးှန်၊ 
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(ေ) အရှးရပါ်ေုန်းနံပါတ်များအားစုစည်းထား ေှိ ခြ င်း၊ 

(ဇ) မီးသတ်တာဝနခ်ံ ပုဂ္ဂိုလ်သတ်မေတထ်ားှေိှ န်၊ 

(စျ) မီး ရလာင်လျှင်စု ရဝးမည့်ှရနှာအား ပုမံေန်ှေင်းလင်းထားှန်၊ 

(ည) စုရဝးမည့် ရနှာအားအလုပ်သမားတိုင်းသိ ေှရိစှန်လုပ်ရောင်ထားှန်၊ 

(ဋ) မီးရဘးအန္တှာယ်ြေစ်ပွားပါက ေက်သွယ်ှမည်ေု့န်းနံပါတ်များအား သိသာထင် ေှားရသာရနှာများ 

တွင် ကပ်ထားရပးခြ င်း အစ ေှသိည်တို့ေြ စ်ပါသည်။ 

 

၇-၅။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳရာတြင္ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈႏွင့္ ကာကြယ္မႈ 

လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအသုးံပြ ုှာတွင် မရတာ်တေထိခိုက်မှုများမောရအာက်ပါအတိုင်းြေစ်ပါသည်။ 

 (က) လွ်ပ္စစ္တပ္္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 (ခ) မွန္ကန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳကုိင္တြယ္ျခင္း။ 

 (ဂ) ဘရုိက္ကာမ်ား (breakers) ႏွင့္ ဒဏ္ခံၾကိဳးမ်ား (fuses) ကုိသာ အသုံးျပဳျခင္း။ 

 (ဃ) သက္ဆုိင္ရာလွ်ပ္စစ္ဥပေဒကုိ တိက်စြာလုိက္နာျခင္း။ 

 (င) သက္ဆုိင္ရာ လွ်ပ္စစ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးမႈကုိခံယူ၍ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရယူ 

ထားျခင္း။ 

 (စ) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း အတိအက်လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမစတင္မီ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေျမခ်ျခင္း၊ အသိေပးျခင္း၊ 

ေၾကျငာျခင္း၊ ေသာ့ခတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း တိက်စြာ 

လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း။ 

 (ဆ) မုိးၾကိဳးဒဏ္ခံ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ မုိးၾကိဳးလႊဲ 

စနစ္တပ္ဆင္ထားျခင္း။ 

 (ဇ) လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ သတိေပးဆုိင္းဘုတ္၊ ဗုိ႔အားႏွင့္ အေရးေပၚခလုတ္မ်ားတည္ရိွရာေနရာမ်ားသို႔ 

ျပသထားျခင္း။ 

 (စ်) လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေျမခ်ျခင္း(Earthing) အားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားအတုိိင္း လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း။ 

 (ည) မိမိႏွင့္ မသက္ဆုိင္သူ လွ်ပ္စစ္ခလုတ္မ်ားကုိ အေၾကာင္းမ့ဲဖြင့္ျခင္း ပိတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ တာ၀န္ 

ရိွသူမွအပ မည္သူမွဖြင့္ပိတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ ဟုေရးထားေသာ သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ 

  ထားရမည္။ 
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၇-၆။ အ ရထွ ရထွထိခိုက်နုိင်မှုများ 

သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းရကေ ာင့် အရထရွထွထိခိုက်နိုင်မှုများ နေင် ့ ကာကွယ်လုပ်ရောင်ှန်နည်းလမ်းများ မော 

ရအာက်ပါအတုိင်းြေစ်ပါသည်။ 
 

အလုပ်ခွင်အန္တှာယ်များ လုိက်နာရောင်ှွက်ှန် 

၁။ သတ္တ ုတူးရော်သည့်ရနှာ 

စက်ယန္တယားကြ ီးများရမာင်းနေင်ှာတွင် မ ရတာ ်

တေထိခုိက်မှုများရတွ့ကြ ံုခြ င်း 

- စက်ယန္တယားရမာင်းနေင်မည်သ့ူများအား ကျွမ်း 

ကျင်သူများကိုသာရမာင်းနေင်ရစှန်၊ 

- စက်ရမာင်းနေင်မည်သ့ူများအား လုံခြ ုံရှးဦးထုပ် 

နေင်လ့ုံခြ ုံရှးေိနပ်များဝတ်ေင်ရစခြ င်း၊ 

- ထိငု်ခုံခါးပတ်များရမာင်းနေင်ရနသည်အ့ချိန်ြပည့် 

ဝတ်ေင်ထား ေှရိစှန် ပညာရပးကေ ပ်မတ် ခြ င်း၊ 

- အန္တှယ်ြေစ်ရစမည့်ရတာင်ရစာင်းများသုိ့ရမာင်း 

နေင်ှန်လိုအပ်ပါက ရြမသားအရခြ အရနအားကြ ို 

တင်ကေ ည့်ရှု့ပြ ီးစိတခ်ျှ မေရမာင်းနေင်ရစခြ င်း၊ 

 ရြမသယ်ယာဥ်များရမာင်းနေင်ြခင်းရကေ ာင့် 

မ ရတာ်တေထိခိုက်မှုများ 

-  ရြမသယ်ယာဥ် များ ရမာင်းနေင်ှာ လမ်းတစ် 

ရလျှာက်တငွ် သတိရပးစာတမ်းများ ထား ေှိခြ င်း၊ 

- ကျွမ်းကျင်သူများကိုသာ ရမာင်းနေင်ရစခြ င်း၊ 

- ှွာအဝင်လမ်းများတငွ် အ ေှန်ိရလျာ့ရမာင်းနေင် 

ရစခြ င်း၊ 

၂။ သတ္တ ုသန့်စင်သည့်ရနှာ 

သတ္တ ုသန့်စင်သည့်ရနှာတွင် အချိန်ကေ ာမြ င့်စွာ 

အလုပ်လုပ်ကုိင်မှုရကေ ာင့်ရညာင်းညာကုိက်ခဲခြ င်း 

- အခ်ိန္အပုုိင္းအျခားအလုိက္ နားေစျခင္း 

အမြ င့်ရနှာမေမရတာ်တေပြ ုတ်ကျနုိင်မှုများ -သတ္တ ုသန့်စင်သည်ရ့နှာ ေှမိရတာတ်ေပြ ုတ်ကျ 

နိငု်ရသာရနှာများတငွ် သတိရပးေိုင်းပုေ်များ 

တပ်ေင်ထားှန် 
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၇-၇။ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ အႀကိဳသင္တန္းေပးမႈမ်ား 

 အဆိုျပဳစက္ရုံသည္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ စတင္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ 

အလုပ္သမား မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳ သင္တန္းေပးျခင္းျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳသင္တန္းေပးျခင္း 

 လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳသင္တန္းေပးျခင္းတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

- အလုပ္သမား လက္စြဲစာအုပ္ အေၾကာင္း ရွင္းလင္းျခင္း 

- စီမံခန္႔ခြဲမႈအေၾကာင္း ရွင္းလင္းျခင္း 

- PPE (အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား) သံုးစြမဲႈအေၾကာင္း ရွင္းလင္းျခင္း 

- ေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ား မရာတြင္ ဂရုစုိက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားရွင္းလင္းျခင္း 
 

အလုပ္သမားမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္း 

- ညဘက္ (သုိ႕မဟုတ္) အလင္းေရာင္ လံုေလာက္စြာ မရရိွသည့္အခ်ိန္တြင္ စက္ခလုတ္ ဖြင့္သည္ႏွင့္ 

မီးလံုးဖြင့္ပါ။ (အလင္းေရာင္ မလံုေလာက္လွ်င္ မ်က္စိထိခုိက္ တတ္ပါ သည္) 

- စက္ရုံအတြင္း၊အျပင္သန္႔ရွင္းေရးကို ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ပါ။ 

- ထိခုိက္မႈျဖစ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္သူ မွတဆင့္ က်န္းမာေရး တာ၀န္ခံထံ သို႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္၊ 

- က်န္းမာေရးတာ၀န္ခံမွ လိုအပ္ေသာ Treatment ယူျပီး လုိအပ္ပါက ျပင္ပေဆးခန္း သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုသို႔ 

ပုိ႔ေဆာင္ရန္ 

- အေလးအပင္မလွ်င္ထိုင္ျပီးမရန္ (ခါးကုန္းျပီးမပါက ခါးနာတတ္ပါသည္) 

- ၀န္ထမ္းအသစ္၀င္လာတိုင္း အုပ္စုအရာရိွမွလုပ္ငန္းခြင္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႕လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သင္တန္း 

ပုိ႔ခ်ရန္ 

- မေတာ္တဆထိခုိက္မိပါကစက္ရုံ၏က်န္းမာေရးတာ၀န္ခံထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ 

- က်န္းမားေရးတာ၀န္ခံမွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာက္ရြက္ရန္ 

၇-၈။ သဘာဝရဘးအန္တှာယ်ကာကွယ်တားေီးရှးလုပ်ရောင်ချက်များ 

သဘာဝရဘးအန္တှာယ်အရနေြ င့် ရနွှာသီတငွ် သဘာဝရတာမီးရလာင်ခြ င်းမျိုး ေှနိိငု်သ ေြ င့် 

မီးရဘးအန္တှာယ်  ကြ ိုတင်ကာကွယ် စီမံချက်ထား ေှ၍ိသာ လုပ်ရောင်ှန် လိအုပ်ပါသည်။ 

မီးရဘးအန္တှာယ်  ကြ ိုတင်ကာကွယ် ထား ေှိရှးလုပ်ရောင်ချက်များမော အရှးရပါ်အ ရြခအရနတွင် 

ရော်ြပထား ေှသိည် ့မီးရဘးကာ ကွယ်လုပ်ရောင်သည် ့လုပ်ငန်းများနေင့် အတူတူ ပင်ြေစ်ပါသည်။ 
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၇-၉။ ထိခုိက်မှုများအားရ ေှာင်လွှနုိဲင်သည့်နည်းစနစ်များ 

 ရြမစာပံုများအားသင့်တင့်သည့်ရနှာတွင်စုပံုထား ေှိခြ င်း 

သတ္တ ုတူးရော်ှာမေထွက် ေှလိာသည် ့အရပါ်ယံ ရြမသားများအားေြ စ်ရစ၊ အနည်ထုိင်ကန်များမေေယ်ယူှ ေှ ိ 

ရသာအနယ်အနေစ်များအားေြ စ်ရစ မုိးှာသီတငွ်ြမစ်ရချာင်းများအတွင်းသို့  ရှရနာက်များ အနည်းေံုးစီး 

ေင်းနိငု်သည် ့ရနှာ၊ ရြမစာပံုမေရှစီးေင်းမှုအားလည်း အနယ်ထုိင်ကန်များေြ င် ့ ကာကွယ်တားေီးလုပ် 

ရောင်နိုင် သည့်ရနှာ၊  ရြမစာပုမံျားပြ ိုကျပါကလည်းြမစ်ရချာင်းများပိတေိ်ု့မှုနေင်အ့နးီ ေှရိကျးှွာများအား 

ထိခိုက်မှုမ ေှ ိသည် ့ရနှာအားရှွးချယ်စုပုထံား ေှိှမည်။ 

 

သစ်ပင်ခုတ်ယူခြ င်းအားအတတ်နိုင်ေံုးရ ေှာင် ေှား ခြ င်း 

သစ်ပင်များခုတယ်ူခြ င်းအား ေြ စ်နိုင်ပါကသတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်အတွင်းတွင်ေြ စ်ရစ၊ လမ်းများရောက်လုပ် 

သည် ့အချိန်တငွ်ေြ စ်ရစ သစ်ပင်ကြ ီးများအား အတတ်နိုင်ေံုး ချန်ထားခဲ့ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ ချန်လေပ်ထား 

ှန် မေြ စ် နုိင်ပါကလည်းရပြ ာင်းရ ွှှ့စိကု်ပျိုးသွားနိငု်ရှးအတွက် ရောင်ှွက်သွားှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 

သတ္တ ုသန့်စင်သည့်စနစ်အား တစ်ခုတည်းသာအသံုးပြ ုခြ င်း 

ကွင်းေင်းရလ့လာချက်များအှဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းတွင်ရှပူရတာင်ရချာင်းေျားတငွ်တည် ေှသိည်ရ့ှပူရ

ရာင် လုပ်ကွက်အတွက် သတ္တ ုသန့်စင်စက်ရုအံား ရှပူရတာင်ရချာင်းေျား ခန့်မေန်း ရြမပုအံညွှန်း ၉၅ 

ရဂျ/၈ အုိ (၄၀၂၆၇၅) တွင်လည်းရကာင်း၊ ပျားရချာင်းေျားတငွ်တည် ေှသိည် ့ B4 လုပ်ကွက်အတွက် 

သတ္တ ုသန့်စင်စက်ရံု ကိ ုပျားရချာင်းေျား ခန့်မေန်း ရြမပံုညွှန်း ၉၅ ရဂျ/၈ အုိ (၃၉၁၆၇၇) တွင်လည်းရကာင်း 

တည် ေှပိါသည်။ သတ္တ ုသန့် စင်စက်ရုနံေစ်ခုစလုးံအား တစ်ပြ ိုင်နက်အသုးံပြ ုမည်ေုိပါက 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုသည် ထုိထက် မက ပုိမိမုျားပြ ားမည်ြေစ်၍ ရှရနာက်များအားသန့်စင်ှန် 

 ရြမအရနအထားအှ မေြ စ်နုိင်သည့်B4လုပ်ကွက် အတွင်းတည် ေှသိည် ့ သတ္တ ုသန့်စင်စက်ရံုအား 

လုးံဝအသုးံပြ ုခြ င်းမပြ ုှပါ။B4လုပ်ကွက်အတွင်း ေှသိတ္တ ုသန့် စင်စက်ရံုအား ရအာက်ပါပံုတွင် 

ရတွ့မြ င်နိုင်ပါသည်။ 

 

 သတ္တ ုတွင်းရဟာင်းအတွင်းသုိ့ ရြမသားများစွန့်ပစ်ခြ င်း 

ကွင်းေင်းရလ့လာချက်များအှဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းတွင်ယခင််တူးရော်ထ်ားရသာသတ္တ ုတွင်းရဟာင်းထဲသို့ 

 အရပါ်ယံ ရမြ သားများနေင် ့အနည်ထုိင်ကန်များမေ စွန့်ပစ် ရြမသားများအားစွန့်ပစ်ခြ င်းအားေြ င့် ရှရနာက် 
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များ စီးထွက်ခြ င်းနေင့်ရမြ စာပုမံျားပြ ိုကျခြ င်းအစ ေှသိည်ထိ့ခိုက်မှုများအားရ ေှာင်လွှဲနိုင်သည့်အပြ င်ရြမသား 

ကျင်းအေြ စ်ကျန် ေှရိနခြ င်းမေ ကာကွယ်နိငု်ခြ င်း၊ သစ်ပင်များြပန်လည်စိုက်ပျိုးှန်လွယ်ကူခြ င်းအစ ေှသိည် ့

အစ ေှ ိသည့် အကျိုးရကျးဇူးများအားလည်းှှေမိည် ေြ စ်ပါသည်။ သုိ့ရသာ်လည်းအခြ ားထိခိုက်မှုအရနေြ င် ့

အေိုပါ သတ္တ ုတွင်းရဟာင်းအတွင်းတွင်ရေသခံ တစ်ပုိင်တစ်နိုင် သတ္တ ုတူးရော်ရှး လုပ်သားများသည် 

လုပ်ကွက်အတွင်းကျန် ေှရိနသည်သ့တ္တ ုရကေ ာများအားယမ်းများခဲွ၍ လုပ်ကွက်ရဟာင်းကျင်း အတွင်းတူး 

ရော်လျက် ေှသိေြ င့်ကျင်းရဟာင်းအားရြမေုိ့မည်ေုိပါကအေိုပါထိခိုက်မှုအားမလွှမဲရသွရတွ့ ကြ ုံှမည်ေြ စ်

ပါသည်။ 

 

၈။ ရေသခံပြ ည်သူများချိတ်ေက်ပါဝင်ြခင်းနေင့်ရေသေံွ့ေြ ိုးရှး 

ကွင်းေင်းရောင်ှွက်ခြ င်း 

ကွင်းေင်းရောင်ှွက်ခြ င်းအား သတ္တ ုတူးရော် ရှးလုပ်ငန်းများရကေ ာင့်  ထိခိုက်မှု ေှနိိငု်သည် ့ပတ်ဝန်းကျင် 

အရခြ အရနများအားမေတတ်မ်းပြ ုစုထား ေှိှ န်နေင် ့ထိခိုက်နိငု်သည်များကို ကြ ိုတင်ကာကွယ်ထား ေှိှန်နည်း 

လမ်းများအား အေြ စ်နိုင်ေံုးနေင် ့အထရိှာက်ေံုးေြ စ်ရစှန်  ရြမပြ င် အရနအထားအား မျက်မြ င်ကေ ည်ရ့ှု့ပြ ီး 

ေှာရေွတင်ြပရပးှန်အစ ေှသိည့်ှ ည်ှွယ်ချက်များေြ င့် ကွင်းေင်းရောင်ှွက်ခဲပ့ါသည်။ 

 

(က) ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အဖြ႔ဲဝင္မ်ား 

ကွင်းေင်းရောင်ှွက်ခြ င်းအား ရအာက်ရော်ပြ ပါ အေွဲ့ ဝင်များေြ င့် ရောင်ှွက်ခဲပ့ါသည်။ အဓိကအားေြ င် ့

သတ္တ ုတူးရော်ရှး အင်ဂျင်နီယာများ၊ သတ္တ ုသန့်စင်ခြ င်းေိငု်ှာ အင်ဂျင်နီယာများ၊ ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ၊ 

အပင်ပညာ ေှင်၊ သစ်ရတာပညာ ေှင် အစ ေှသိည်အ့ေွဲ့ ဝင်များေြ င့်ကွင်းေင်းရောင်ှွက်ခဲပ့ါသည်။ 

 

စဥ္ အမည္ ပညာအရည္အခ်င္း တာ၀န္ 

၁။ ေဒါက္တာေက်ာ္စြာတင့္ Ph.D. (Mining) Environmental and Social Impact 

Study 

၂။ ေဒါက္တာ ေက်ာ္စုိး Ph.D. (Metallurgy) Metallurgical Process 

၃။ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေဇမုိး Ph.D. (Botany) Flora Diversity 

၄။ ေဒါက္တာစုိးေက်ာ္ေက်ာ္ Ph.D.(Chemistry) Water Sampling 

၅။ ဦးမ်ိဳးသန္႔ႏုိင္  M.E. (Mining) Mining Process 

၆။ ေမာင္ျမတ္သူေက်ာ္ B.Sc. (Forestry) Baseline Environmental Study 
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ကွင်းေင်းရောင်ှွက်ခ့ဲသည့်အေွဲ့ ဝင်များ 

၈-၁။ ကွင်းေင်းရောင်ှွက်ခ့ဲသည့်လူရနှပ်ကွက်/ရကျးှွာများ 

ကွင်းေင်းရောင်ှွက်မည်အ့ေွဲ့ အရနေြ င့် ယခင်သတ္တ ုတူးရော်ရှးနေင် ့ သန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများရကေ ာင် ့

ထိခိုက်မှု ေှခိဲသ့ည် ့ ှပ်ကွက်/ရကျးှွာများအားအဓိကထားကွင်းေင်းခဲပ့ါသည်။ အထးူသေြ င့် ဘဝပင်  

ရချာင်းတစ်ရလျှာက် ေှ ိရအာက်ပါလူရနှပ်ကွက်/ရကျးှွာများအား ကွင်းေင်းရောင်ှွက်ခဲပ့ါသည်။ 
 

၈-၂။ ကွင်းေင်းရောင်ှွက်စဥ်ရေသခံများနေင့်ရေွးရနွးခြ င်း 

ကွင်းေင်းရောင်ှွက်မည်အ့ေွဲ့ အရနေြ င့် ယခင်သတ္တ ုတူးရော်ရှးနေင် ့သန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများရကေ ာင် ့

ထိခိုက်မှု ေှခိဲသ့ည် ့ဘဝပင်ရကျးှွာ၊ ဝကုန်းရကျးှွာမေ အုပ်ချုပ်ရှးမေူးများ၊ ရချာင်းေျားရကျးှွာမေကိယု် 

စားလေယ်များ၊ ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်း ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအေွဲ့ ဝင်များနေင့့်ရတွ့ ေုံရေွးရနွးခဲပ့ါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရတွ့ေံုရေွးရနွးခ့ဲသည့်မေတတ်မ်းဓါတ်ပံုများ 
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၈-၂-၁။ ရတွ့ေံုရေွးရနွးချက်များ 

ရတွ့ေံုရေွးရနွးစဥ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရလ့လာေန်းစစ်ရှးအေွဲ့ မေပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုေန်းစစ်ရလ့ 

လာခြ င်းအရကေ ာင်း နေင် ့ကွင်းေင်းလာရှာက်သည့်ှ ည်ှွယ်ချက်များအား ေှင်းလင်း ရြပာကေ ားပြ ီးရကျးှွာ 

အုပ်ချုပ်ရှးမေူးများ နေင် ့ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအေွဲ့ ဝင်အချို့မေ သိလိုသည်များရမးြမန်းကေ ပါသည်။နိဂုံး 

ချုပ်အရနေြ င် ့ဝကုန်း၊ ရချာင်းေျားနေင့် ဘဝပင်ရကျးှွာအုပ်ချုပ်ရှးမေူးများ နေင့် ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းရစာင့် 

 ကေ ည် ့ရလ့လာ ရှးအေဲွ့ဝင်အချို့မေ ှပ်ကွက်ရကျးှွာအစုအံလင် နေင်ရ့စာင့်ကေ ည် ့ရလ့လာရှးအေွဲ့ ဝင်များ 

အစုအံလင် ရ ေှ့ရမောက်တငွ် ရေွးရနွးရစလုိရကေ ာင်း  ရြပာကေ ားကေ သေြ င့် ရေွးနွးပွအဲား ထမ်မံပြ ုလုပ်ှန် 

ေံုးြေတ်ကေ ပါသည်။ 

 

၈-၂-၂။ ှပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရှးမေူးများရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအေဲွ့ဝင်များနေင့်ရတွ့ေုရံေွးရနွးခြ င်း 

ဝကုန်း ဘုန်းရတာ်ကြ ီးရကျာင်းတွင်  ဘဝပင်ရကျးှွာ  အုပ်ချုပ်ရှးမေူး၊  ဝကုန်းရကျးှွာ အုပ်ချုပ်ရှးမေူး၊ 

ရချာင်းေျားရကျးှွာအုပ်ချုပ်ရှးမေူး၊ ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအေွဲ့ ဝင်များ အနီးအနား 

ှပ်ကွက်ရကျးှွာများ မေ  ှပ်မိှပ်ေများ၊  လူမှုရှးအေွဲ့ အစည်းများ  စသည်ေြ င် ့ အင်အား (၃၀) ခန့်တက် 

ရှာက်ခဲ့ပါသည်။ 

 

ရတွ့ေံုရေွးရနွးချက်များအနေစ်ချုပ် 

ရတွ့ေံုရေွးရနွးပွ ဲအတွင်းရေွးရနွးချက်များအားရအာက်ရော်ြပပါဇယားတွင်ရော်ြပထားပါသည်။  
 

စဥ် တင်ပြ ရေွးရနွးသူ / အဓိကရေွးရနွးချက်များ 

၁။ 

Dr. ရကျာ်စွာတင့် 

- ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းတူးရော်ထုတလ်ုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများနေင်ပ့က်သက်ပြ ီးကွင်းေင်းရလ့လာှန်လာ 

ရှာက်ခြ င်းေြ စ်ပါရကေ ာင်း၊ 

- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုေန်းစစ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများလုပ်ရောင်သွားပြ ီး ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းရှးစီ 

မံချက်ရှးေွဲသွားမည်ြေစ်ပါရကေ ာင်း၊ 

- ထုိသို့ရှးေဲွှာတွင် ရေသခံပြ ည်သူများ၏ ပူးရပါင်းပါဝင်ကူညီရောင်ှွက်မှုသည်အရှးကြ ီးပါ 

သေြ င့် ယခုကဲ့သို့လာရှာက်ရတွ့ ေုံရေွးရနွးခြ င်းေြ စ်ပါရကေ ာင်း၊ 

- အစီှင်ခံစာရှးေဲွှာတွင်လည်း အေွဲ့ အရနေြ င့် ရလ့လာှန်ကျန် ေှခိဲသ့ည်များ မ ေှရိစှန် ရေွး 

ရနွးတင်ပြ ရပးရစလုိပါရကေ ာင်းရေွးရနွးသွားပါသည်။  
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ရတွ့ေံုရေွးရနွးခ့ဲသည့်မေတတ်မ်းဓါတ်ပံုများ
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စဥ် ရေွးရနွးသူ / အဓိကရေွးရနွးချက်များ  ပြ န်လည်ရေြ ကေ ားသူ/ရေြ ကေ ားချက် 

၁။ 

ဦးရစာစိန်တလံုး (ဝကုန်းရကျးှွာ) 
ရေွးရနွးတင်ပြ ချက်များ ရကာင်းမွန်ပါရကေ ာင်း၊ သုိ့ရသာ်လည်း အမေန် 
တစ်ကယ်လုပ်ရောင်သွားနိုင်ှန် အရှးကြ ီးပါရ ကေ ာင်း တင်ြပ ရေွးရနွး 
သွားပါသည်။ရှအနံ့ထွက်သည်အ့တွက်အလုပ်သမားများအားနောရခါင်း 
စည်း စသည်ေြ င့် ကာကွယ်မှု လုပ်ရောင် ထားြခင်း ေှမိ ေှ။ိ ရချာင်းနီးတွင် 
အက်စစ်နံ့ှှေရိနခြ င်းရကေ ာင် ့ ရေသခံများ၏ ကျန်းမာရှးအရပါ်ထိခိုက် 
မှု ေှ/ိမ ေှ။ိ လစဉက်ျန်းမာရှးစစ်ရေးြခင်းလုပ်ရပး/မရပး။ 

ရေါက်တာရကျာ်စွာတင့် (Ever Green Tech) 
 ပြ ဌာန်းထား ေှိပြ ီးရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးေုိင်ှာဥပရေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ် 
နည်းများအှ လုပ်ငန်း ေှင်များအရနေြ င် ့ လုပ်ရောင်ှန်လိုအပ်သည်များအား လုပ် 
ရောင်ခြ င်းမ ေှပိါက ေဏ်ရကေ းမေစတင်ပြ ီး လုပ်ငန်းပိတသ်ိမ်းသည် အထိ အရှးယူ 
ခံှနိငု်ပါရကေ ာင်း၊ 
ေန်းစစ်မှုလုပ်ရောင်သည့်အချိန်မေစတင်ပြ ီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနေင့်လုပ်သား 
များအရပါ်ထိခိုက်မှုများအား ကာကွယ်လုပ်ရောင်ှန်လိုအပ်သည်မေန်သမျှအား 

ေှာရေွတင်ပြ သွားမည်ေြ စ်ရကေ ာင်း။ 

၂။ 

ရေါ်ကေ  ည်ကေ ည်ရေွ (ဘဝပင်ရကျးှွာ)/ 
ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအေဲွ့ 
ဓာတုရေးဝါးများသံုးစွဲခြ င်း ေှပိါရကေ ာင်း၊ အနံ့အသက်အလွန်တစ်ှာေိးု 
ဝါးပါရကေ ာင်း၊ အလုပ်သမားများ လက်ေြ င် ့ကုိင်တယွ်ကေ ှ လျက် ေှပိါ 
ရကေ ာင်း၊ 

ရေါက်တာရကျာ်စွာတင့် (Ever Green Tech) 
ယခုက့ဲသို့  အသိရပး တင်ပြ ရပးသည့်အတွက် အထူး ရကျးဇူးတင် ေှပိါရကေ ာင်း နေင် ့
အေိုပါ ဓာတုပစ္စည်း များသံုးစွဲခြ င်းအား ရလ့လာ ရေြ ေှင်း လုပ်ရောင်သွားမည် 
 ေြ စ်ပါရကေ ာင်း၊ 
 

၃။ 

ဦးရအာင်မွန် (ဝကုန်းရကျးှွာ)၊ ဦးရစာေါးပုိး (ဝကုန်းရကျးှွာ)၊ 
ဦးရစာထွန်းခင် (ဝကုန်းရကျးှွာ) 
ယခင်သတ္တ ုတူးရော်ရှး လုပ်ငန်းများရကေ ာင့် ြမစ်ရချာင်းများ တိမ်ရကာ 
 ခြ င်း၊ မြ စ်ရှများ ရနာက်ကျိခြ င်း၊ စိကု်ခင်းများ အတွင်းရှရနာက်များဝင် 
ရှာက်ပြ ီး စိကု်ခင်းများပျက်စီးခြ င်းအစ ေှသိည်ထိ့ခိုက်မှုများရတွ့ ကြ ုံခ့ဲပါ 
ရကေ ာင်း၊ 
 

ရေါက်တာရကျာ်စွာတင့် (Ever Green Tech) 
ယခင်က သတ္တ ုတူးရော်ရှးလုပ်ငန်းရကေ ာင် ့ ထိခိကု်မှုများ ေှခိဲသ့ည်ဟုကေ ားသိှပါ 
ရကေ ာင်း၊ မိမိတို့အေွဲ့ အရနေြ င့် ရနာက်ထပ် အေိုပါေြ စ်ှပ်မျိုး ထပ်မံေြ စ်ပွားခြ င်း 
မ ေှရိစှန် တားေီးကာကွယ်လုပ်ရောင်သွားမည်န့ည်းလမ်းများအား ေှာရေွတင်ပြ  
သွားမည်ြေစ်ပါရကေ ာင်း၊  
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ယခင်သတ္တ ုတူးရော်ရှးလုပ်ငန်းများရကေ ာင်စ့ိကု်ခင်းအချို့ထိခိုက်နစ်နာ 
မှုများအရပါ်မည်ကဲ့သို့ ရေြ ေှင်းရပးမည်ကိုသိ ေှေိလိပုါရကေ ာင်း၊  
သတ္တ ုသန့်စင်ှာမေ ထွက် ေှလိာရသာအက်စစ်ဓာတ် ပါရသာရှများကုိ 
ဘယ်လိုစွန့်ပစ်မလဲ 

သန့်စင်ကန်ထဲတငွ် လိအုပ်ပါက ဓာတ်ပြ ယ်ရစမည် ့ပစ္စည်းထည့်ပြ ီးမေ စွန့်ပစ်ရစ 
မည်ြေစ်ရကေ ာင်း၊ 

၄။ 

ဦးေုိးနီ (ခ) ဦးရဇာ်ရဇာ်ရအာင် (ဝကုန်းရကျးှွာ)/ 
ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအေဲွ့ 
ယခင်သတ္တ ုတူးရော်ရှး လုပ်ငန်းများရကေ ာင့် ြမစ်ရချာင်းများ တိမ်ရကာ 
 ခြ င်း၊ မြ စ်ရှများ ရနာက်ကျိခြ င်း၊ စိကု်ခင်းများ အတွင်းရှရနာက်များဝင် 
ရှာက်ပြ ီး စုိက်ခင်းများပျက်စီး ခြ င်းအစ ေှသိည်ထိ့ခိုက်မှုများရတွ့ ကြ ုံခ့ဲပါ 
ရကေ ာင်း၊ရချာင်းတိမ်ရကာခြ င်းအရကေ ာင်း၊ 

ရေါက်တာစုိးရကျာ်ရကျာ် (အကြ ံရပး၊ Ever Green Tech) 
သစ်ပင်များအရပါ်ထိခိုက်နိငု်မှုများအပြ င် ရှတွင် ပါဝင်လာနုိင်သည် ့ ဓါတ်သတ္တ ု 
များအားလည်း ရလ့လာရောင်ှွက်သွားမည်ြေစ်ပါရကေ ာင်း၊ 
ရမြ စာများကုိ ကျင်းထဲတငွ်ြပန်ေို့ှန်၊ သစ်ပင်ြပန်လည်စုိက်ပျိုးခြ င်းများပြ ုလုပ်သွား 
ရစမည်ေြ စ်ပါရကေ ာင်း၊ 

၅။ 

ဦးရစာကေ ည်ရအး (ရကျးှွာအုပ်ချုပ်ရှးမေူး၊ ဘဝပင်ရကျးှွာ)
တင်ြပရေွးရနွးချက်များအတိငု်းလုပ်ရောင်ရပးရစလိပုါရကေ ာင်း၊ 
ကုမ္ပဏီမေပွင့်လင်းမြ င်သာမှု ေှရိစှန်၊ တစ်လတစ်ခါြေစ်ရစချြပှန် 

ရေါက်တာရကျာ်စွာတင့် (Ever Green Tech) 
မိမိတို့  အေဲွ့အစည်းသည် ပွင့်လင်းမြ င်သာမှု ေှစိွာေြ င့် လုပ်ရောင် သွားမည်ေြ စ်ပါ 
ရကေ ာင်း နေင် ့ကွင်းေင်းရောင်ှွက်သည်အ့ေင့်တိငု်းတွင်လည်း  

၆။ 
ဦးသန်းညွန့် (ှမ္မဇူရကျးှွာ) 
ရေသခံရတအွတွက် ဘာရတလွုပ်ရပးနိငု်မလဲ ၊ 
ဘယ်လိအုခွင်အ့ရှးရတွှ နိငု်မလဲ 

ရေါက်တာရကျာ်စွာတင့် (Ever Green Tech) 
CSR program အရကေ ာင်း ေှင်းလင်း ရြပာကေ ား 

၇။ 

ရေသခံတစ်ဦး 
ယခုကွင်းေင်းရောင်ှွက်သည် ့တတိယအေွဲ့ အစည်းသည် ကုမ္ပဏီ 
အေွဲ့ အစည်းတစ်ခု ဟုတ/်မဟုတသ်ိလိုပါရကေ ာင်း၊  

ရေါက်တာရကျာ်စွာတင့် (Ever Green Tech) 
မိမိတို့ကုမ္ပဏီသည် ကုမ္ပဏီများမေတ်ပုတံင်ရှး ဦးစီးဌာနတွင် ရသာ်လည်း 
ရကာင်းတှားဝင် မေတပ်ုတံင်ထား ေှိပြ ီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးဦးစီးဌာန တွင် 
ယာယီ မေတပ်ုတံင်ထား ေှိှ န် လုပ်ရောင်ထားပြ ီးေြ စ်ပါရကေ ာင်း၊ 
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၈-၂-၃။ ရေသေုိင်ှာအာဏာပုိင်များ၊ လူမှုအေွဲ့ အစည်းများနေင့်ရတွ့ေံုရေွးရနွးခြ င်း 

အေွဲ့ အရနေြ င့်  ရေသ အာဏာပိင်ုများ၊ အစိးုှအေွဲ့ အစည်းများ၊ အစုိးှ မဟုတရ်သာ   မြ ို့ခံ အေဲွ့အစည်းများ 

နေင် ့ရတွ့ေု ံရေွးရနွးခဲပ့ါသည်။ ရတွ့ေုရံေွးရနွးပွ ဲတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှး အစီအစဥ်  ရှးေဲွသည် ့

အေွဲ့ မေ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှု အစီအစဥ် နေင့် ပက်သက်သည့် သိရကာင်းစှာများ၊ ရတွ့ ေှခိျက်များ၊  ဘဝပင် 

သတ္တ ုတွင်းသတ္တ ုတူးရော်သန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းရကေ ာင် ့ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိုက်ခဲမ့ှုများ၊ ထိခိုက်လာနိငု်မှုများ နေင့်  

လုပ်ငန်း ေှင်ဘက် မေ ကာကွယ်လုပ်ရောင်ှန် လိုအပ်သည့် အချက်များအားအကျယ်တဝင့်ရေွးရနွးတင်ပြ ပြ ီး  

တက်ရှာက်လာသူများမေသိလိုသည်များ နေင် ့မ ေှင်းလင်းသည်များအား ရမးြမန်းရေွးရနွးကေ ပါသည်။ တက် 

ရှာက်လာသူများအားလည်းကိယု်တိုင်ကုိယ်ကျပါဝင်ရေွးရနွးနိငု်သည်အ့ပြ င်အကြ ံပြ ုစာများေြ င့်လည်းအ

 ကြ ံရပးနုိင်ရှးစီစဥ်ထား ေှပိါသည်။ ရေွးရနွးပွအဲတွင်း ရေွးရနွးအကြ ံပြ ုချက်များမော ရအာက်ပါအတိငု်းေြ စ် 

ပါသည်။  
 

ရေွးရနွးပဲွအတွင်းရတွ့ေံုရေွးရနွးချက်အနေစ်ချုပ် 

 တင်ပြ ရေွးရနွးသူ / အဓိကရေွးရနွးချက်များ 

၁ ဦးြမင့်ရမာင် 

တန င်္သာှီတိုင်း သယံဇာတနေင့်ပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းရှးှာ၀န်ကြ ီးဌာန ြပည်ရထာင်စု၀န်ကြ ီး 

သတ္တ ုတွင်း ဥပရေတွင် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရှး နေင် ့သက်ေုိင်ရသာ  အချက်အလက်များ ပါ၀င်ြပီး 

သားြေစ်သည်ဟု  ရလ့လာရတွ့ ေှိှ ပါ သည်။ သုိ့ရသာ် လုိက်နာ ရောင်ှွက်မှုအပိငု်း များမော ထုတ်လုပ်မှု 

ကိသုာ ဦးစားရပးရသာ ရကေ ာင် ့ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးအပိငု်းမော On Paper သာေြ စ်ရနရ ကေ ာင်း 

ရတွ့ှပါ သည်။ ထုိ့ရကေ ာင့် အမေန်တကယ် ရမြ  ပြ င်တငွ် ြေစ်ရပါ်လာမည့် သက်ရှာက်မှုကြ ိုတင်စီမံချက် 

ကိ ု နုိင်ငံရတာ်၏ ှည်မေန်းချက်ြေစ်သည် ့ရှှည်ေွံ့ေြ ိုးတိးုတက်ရှး  (Sustainable Development)  

ရှာက်ရအာင် ပညာ ေှင် များနေင့် ပူးရပါင်းရောင်ှွက်ရပးသွားှန် ရပြ ာ ကေ ားခဲ့ပါသည်။ 

 

၂ 
ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ ဘဝပင်သတ္တ ုတူးရော်ရှးကုမ္ပဏီ) 

ကုမ္ပဏီ၏ရနာက်ခံသမိငု်း နေင် ့လက် ေှိကြ ုံရတွ့ရနှရသာအခက်အခဲ များအား ရေွးရနွးတင်ြပသွားပါ 
သည်။ 

၃ 

Dr. ရကျာ်စွာတင့် (Consultant, Ever Green Tech) 

ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းတူးရော်သန့်စင်သည် ့လုပ်ငန်းများနေင့်ပက်သက်ပြ ီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိင်ုမှုများ နေင် ့

လုပ်ငန်း ေှင်ဘက်မေ ကာကွယ်လုပ်ရောင်ထား ေှိှမည် ့လုပ်ငန်းစဥ်များ အရကေ ာင်း အရသးစိတရ်ေွးရနွး 

တင်ပြ သွားပါသည်။ 
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၄ 
Dr.ရကျာ်စုိး (Consultant, Ever Green Tech) 

သတ္တ ုသန့်စင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉအ်ား ေှင်းလင်းရပြ ာကေ ားသွားပါသည်။ 

၅ 
Dr. မျိုးမင်းထွန်း (Consultant, Ever Green Tech) 

ရှစစ်က်န််၊ ရှစုကန် ်များအရကေ ာင်း် ေှေင်း်လင်း်ရပြ ာကေ ာ:၊၊ 

စ
ဥ် 

ရေွးရနွးသူ / အဓိကရေွးရနွးချက်များ  ပြ န်လည်ရေြ ကေ ားသူ/ရေြ ကေ ားချက် 

၁ 

ရေသခံတစ်ဦး 
အေိုပြ ုနည်းလမ်းများ(ဥပမာရှစစ်ကန်၊ 
ရှစုကန်များ)အားအမေန်တကယ်ပြ ုလုပ် 
နိငု်ပါ့မလား၊အရ ေှ့တိငု်းကုမ္ပဏီ၏တည် 
ရနှာအှ ြေစ်နိုင်/မေြ စ်နိုင်၊ 

Dr. ရကျာ်စွာတင့် 
ခက်ခဲမည်ေြ စ်ရသာ်လည်းလိအုပ်ပါကထုတလ်ုပ်မှု
အားရလျာ့ချထတု်လုပ်ှန်လိုအပ်မည်ေြ စ်ရကေ ာင်း၊ 
 ထိခိုက်နိင်ုမှုများနေင် ့အေုိပြ ုနည်းလမ်း များအား 
လုပ်ငန်း ေှင်ကိုချြပ ရေွး ရနွးကာလုပ်ရောင်သွား 
မည်ြေစ်ရကေ ာင်း 

၂ 

ရေသခံတစ်ဦး 
ရှအှင်းအမြ စ်နေင်ပ့တ်သက်၍ထုတယ်ူသုံးစွဲှ ာ
တွင်သတ္တ ုတွင်းရနှာတိငု်းမေစုပ်ယူသုးံစွလဲိကု် 
သည်အ့တွက် ရှတွင်းများအတွက် ရှမကျန် 
ရတာ ့သေြ င့် ရသာက်ရှအခက်အခဲ ေှ ိရမြ တိကု် 
စားမှုခံရြခင်း 

ဦး၀င်းရမာင်(ကုမ္ပဏီမေတာ၀န် ေှသူိ) 
သတ္တ ုတွင်းမေ ရှစုပ်ယူခြ င်းမ ေှဘိဲ ရတာင်ကျရှ 
သာအသုးံပြ ုရကေ ာင်းရပြ ာကေ ား 

၃ 

ရေသခံတစ်ဦး 
သတ္တ ုမိင်ုးေုိက် မေ ထွက် ေှရိသာ Chemical များ 
ရကေ ာင် ့စုိက်ခင်းများပျက်စီး 

Dr. ရကျာ်စွာတင့် 
ရေသခံများနေင်ပူ့းရပါင်း၍ရမြ နမူနာရကာက်ယူခြ င်း၊ 
ရှနမူနာရကာက်ယူခြ င်းများပြ ုလုပ်သွားမည်ြေစ်ပါ
ရကေ ာင်း 

၄ 

ဦးသန််းဝင်း  
တတိယအေွဲဲဲ့အ့စည်း်အရနေြ င့့််ဘက်လ်ိကု်မှုမ ေှ ိ ပဲ 
လုပ်ရောင်ှန်လိုအပ်ပါရကေ ာင်း 
 

Dr. ရကျာ်စွာတင့် 
တတိယအေွဲ့ အစည်းပီသစွာ လုပ်ရောင်သွားမည် 
 ေြ စ်ပါရကေ ာင်း 

၅ 

ဦးတင့်လွင် 
CSR ှံပုံရငွသုံးစွမဲှုအားှပ်ှွာအကျိုးပြ ုအေွဲ့  
အစည်းများနေင်ည့ှနိိှုင်းသုးံစွသဲင့်ပါရကေ ာင်း 
 

Dr. ရကျာ်စွာတင့် 
ကုမ္ပဏီအရနေြ င် ့CSR ှံပံုရငွသုံးစွမဲှုအား ှပ်ှွာ 
အကျိုးပြ ုအေဲွ့အစည်းများနေင်ည့ှနိိှုင်းသုးံစွသဲင့်ပြ ီး 
ပွင်လ့င်းစွာ ချပြ သံုးစွသဲွားှမည်ေြ စ်ရကေ ာင်း 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးဝန်ကြ ီးမေအမောစကား ရြပာကေ ားခြ င်း 

 

 
အမေတ်(၂)သတ္တ ုတူးတွင်းလုပ်ငန်းမေတာဝန် ေှေိသူတစ်ဦးမေရေွးရနွး ရပြ ာ ကေ ားခြ င််း 

 

 

 

 

 

 

 

 

တက်ရှာက်လာသူများမေရေွးရနွးခြ င်း 
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စာေြ င့်ရေွးရနွးချက်များနေင့်ပြ န်လည်ရေြ ကေ ားချက်များ 

ရတွ့ေံုရေွးရနွးပွတဲွင် တက်ရှာက်လာသူများ အား ရေွးရနွးပွအဲတွင်း ကုိယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရေွးရနွးမှုများ အပြ င် စာေြ င့်အကြ ံပြ ု ရေွးရနွးချက်များ လုပ်ရောင်နိုင်ရှး 

အတွက်လည်း စီစဥ်ထား ေှိရပးခဲပ့ါသည်။ 

 

စဥ် စာေြ င့်အကြ ံပြ ုရေွးရနွးချက်များ အကြ ံပြ ုရေွးရနွးသူ ြပန်လည်ရေြ ကေ ားသူ/ရေြ ကေ ားချက် 

၁။ 

 
 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

သတ္တ ုတွင်း ဥပ ရေအား ရလးစား လုိက်နာ 

ရောင်ှွက်သွားပါမည်။ 

၂။ 

 

 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

အကြ ံပြ ုချက်များအတိငု်းလိကု်နာရောင်ှွက် 

သွားပါမည်။ 
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၃။ 

 

 ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးအစီှင်ခံစာတွင် 

ပါ ေှ ိရသာအကြ ံပြ ုချက်များအတိငု်းလိကု်နာ 

ရောင်ှွက်သွားပါမည်။ 

CSRှံပုံရငွသုံးစွမဲှုအား ပွင်လ့င်းြမင်သာမှုှေ ိ

ရစှန်ချြပသွားပါမည်။ 

၄။ 

 

 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ်တင်ွပါဝင် 

ရသာအချက်များအတိငု်းလိကု်နာရောင်ှွက် 

သွားပါမည်။ 

အနးီအနား ေှိရကျးှွာများရသာက်သုံးရှှ ေှိ 

ရှးအတွက်ရောင်ှွက်သွားပါမည်။ 
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၅။ 

  

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

စီမံချက်ပါအချက်များအားသိ ေှိပြ ီးလိကု်နာ 

လုပ်ရောင်သွားပါမည်။ 

၆။ 

 
 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

အကြ ံပြ ုချက်များအတိငု်းလိကု်နာရောင်ှွက် 

သွားပါမည်။ 

၇။ 

 

 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

ရနာက်ရတွ့ ေုံပွဲများတငွ် ရေသခံလူထုပိုမိပုါ 

ဝင်နိငု်ရှး အတွက် ကြ ိုးစား ရောင်ှွက်သွား 

ပါမည်။ 
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၈။ 

 

 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

သတ္တ ု တူးရော် သန့်စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ 

ရကေ ာင် ့ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းေံုးေြ စ် 

ရစှန်အတတ်နိငု်ေံုးကြ ိုးစားရောင်ှွက်သွား 

ပါမည်။ 
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၈-၂-၄။ ဘဝပင်ရကျးှွာအုပ်ချုပ်ရှးမေူးများနေင့်ရတွ့ေုရံေွးရနွးခြ င်း 

ဘဝပင်ရကျးှွာ ေှ ိဘဝပင်ဘုန်းရတာ်ကြ ီးရကျာင်းတွင် ဌာနေိငု်ှာများ၊ ှပ်မိှပ်ေများနေင် ့ရတွ့ေုံရေွးရနွးပွ ဲ

 ပြ ုလုပ်ခဲ့ပါသည််။ ရတွ့ေံုရေွးရနွးပွတဲွင် ရေွးရနွးချက်များ၊ အကြ ံပြ ုချက်များ၊ စာေြ င့်အကြ ံပြ ုချက်များမော 

ရအာက်ပါအတုိင်းေြ စ်ပါသည်။ ့့့့့ 
 

ရေွးရနွးပဲွအတွင်းရတွ့ေံုရေွးရနွးချက်အနေစ်ချုပ် 

စဥ် တင်ပြ ရေွးရနွးသူ / အဓိကရေွးရနွးချက်များ 

၁။ 

Dr. ရကျာ်စွာတင့် 

- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးစီမံချက် ရှးေဲွှသည် ့ှည်ှွယ်ချက်၊ 

- ဘဝပင်သတ္တ ုတူးရော်ခြ င်းလုပ်ငန်းစဥ်များရကေ ာင်ပ့တ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိငု်မှုများ နေင်လ့ုပ်ငန်း ေှင်ဘက်မေ 

ကာကွယ်လုပ်ရောင်ထား ေှိှန်လိုအပ်ချက်များ၊ 

- တာဝန်သိလူမှုေံွ့ေြ ိုးရှးှံပုံရငွ ထား ေှသိုးံစွဲှ န်လိအုပ်မှုများ အစ ေှသိည်များအား အကျယ်တဝင် ့ရေွး 

ရနွးခဲပ့ါသည်။ 
 

စဥ် ရေွးရနွးသူ / အဓိကရေွးရနွးချက်များ  ပြ န်လည်ရေြ ကေ ားသူ/ရေြ  ကေ ားချက် 

၁။ 

ဦးလွန်းခင် (ဘဝပင်ရကျးှွာ) 

သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်အသစ်မေ ရြမစာများအားသတ္တ ု 

တွင်းအရဟာင်းထဲသို့စွန့်ပစ်မည်ေုိပါက သတ္တ ုတွင်း   

ရဟာင်းထဲတငွ် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်သတ္တ ုတူးရော်လျက် 

ေှသိည်ရ့ေသခံများ အလုပ်အကိငု်အခွင်အ့လန်းများ 

ေံုးရှုးံနိငု်ပါသေြ င့်စဥ်းစားရပးရစလိုပါရကေ ာင်း။ 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ)  

လုပ်ကွက်အသစ်မေထကွ် ေှလိာရသာ ရြမစာ 

များအား လုပ်ကွက်အရဟာင်းအတွင်းသို့စွန့် 

ပစ်မေ သာလျှင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်း 

ေုးံေြ စ်မည်ေြ စ်သေြ င့် ရေသခံများအလုပ်အ 

ကိငု်အခွင်အ့လန်းအတွက်သတ္တ ုတွင်း ေှိ ရြမ 

ရအာက်သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်တစ်ခုအား အ 

စားထုိးရပးမည်ေြ စ်ရကေ ာင်းရေြ ကေ ားခ့ဲပါသည်။ 

၂။ 

ကုိဂျိုး (ဘဝပင်ရကျးှွာ) 

 ရြမရအာက်သတ္တ ုတွင်းသည် လက် ေှလိုပ်ကိငု်လျက် 

ေှသိည် ့သတ္တ ုတွင်းရဟာင်းနေင်စ့ာလျှင် အေပိ်ရငွ့၊ 

ယမ်းရငွ့များထွက် ေှိခြ င်းရကေ ာင် ့အန္တှာယ်များပါ 

ရကေ ာင်းရေွးရနွးသွားပါသည်။ 

-  
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၃။ 

ဦးသန်းရဇာ် (ဝကုန်းရကျးှွာ) 

- ရှရနာက်များအနယ်ပို့ချမှုရကေ ာင့် တိမ်ရကာမှုေြ စ် 

လာသည့် ရချာင်းအားြပန်လည်ရော်ရပးရစလိပုါ 

ရကေ ာင်း၊ 

- ယခင်ကရော်ထားရပးမှုများ ေှခ့ဲိရသာ်လည်း ရော်ထား 

သည့် ရြမသားများအား  ရြမာင်းနရဘးတငွ် ကပ်လျက် 

ထား ေှခိဲ့ခြ င်း ရကေ ာင်မ့ိးုှာသီတငွ်  ရြမသားများရမြ ာင်း  

အတွင်းသို့ ပြ န်လည်ကျေင်းပြ ီး ပြ န်လည်ပိတ်ေုိ့သွား 

နိငု်ပါရကေ ာင်း၊ 

- အနယ်ထုိင်ကန်အားတည်ရောက်ထားသည်နံ့ှံ 

များသည်မိုးများလွန်းပါကပြ ိုကျမှု ေှနိိငု်ပါရကေ ာင်း 

ရေွး ရနွးသွားပါသည်။ 

ဦးဝင်းရမာင် (ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်းမန်ရနဂျာ) 

ရချာင်းတစ်ရလျှာက် ရြမသားတးူရော်ခြ င်းအား 

ပုမံေန်လုပ်ရောင်လျက် ေှပိါရကေ ာင်း၊ 

 ရြမာင်းတစ်ရလျှာက်အချို့ရနှာများတငွ်  ရြမ 

သားတးူရော်ှန် ရချာင်းနေင်က့ပ်လျက် ေှသိည် ့  

ရြမပုိင် ေှင်များမေ ကန့်ကွက်ခြ င်းရကေ ာင် ့ ကေ န့် 

 ကေ ာမှုများ ေှခ့ဲိပါရကေ ာင်း၊ 

အနည်ထုိင်ကန်နံှံများအား ကျွမ်းကျင်သူများ 

နေင်တ့ိငု်ပင်ပင်ပြ ီး တည်ရောက်ထားခြ င်းေြ စ် ပြ ီး  

 ကြ ံ့ခုိင်မှုအားပုံမေန်စစ်ရေးသွားမည်ေြ စ်ရကေ ာင်း

ရေွးရနွးသွားပါသည်။ 

 

 

 

 

ရတွ့ေံုရေွးရနွးပဲွတက်ရှာက်သူများ 
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ရေသခံတစ်ဦးမေရေွးရနွးစဥ် 

 
ရေသခံတစ်ဦးမေရေွးရနွးစဥ် 
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ရေသခံတစ်ဦးမေရေွးရနွးစဥ် 

 

စာေြ င့်အကြ ံပြ ုရေွးရနွးချက်များနေင့်ပြ န်လည်ရေြ ကေ ားချက်များ 

ရတွ့ေံုရေွးရနွးပွအဲတွင်းစာေြ င် ့အကြ ံပြ ုရေွးရနွးချက်များနေင် ့လုပ်ငန်း ေှင်ဘက်မေပြ န်လည် ရေြ ကေ ားချက် 

များမော ရအာက်ပါအတုိင်းေြ စ်ပါသည်။ 
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စဥ္ အၾကံျပဳခ်က္ အၾကံျပဳသူ ျပန္လည္ေျဖၾကားသူ/ေျဖၾကားခ်က္ 

၁။ 

 

 ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးစီမံချက်အတိငု်း 
လိကု်နာလုပ်ရောင်သွားပါမည်။ 
- သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်သည် ကျဥ်းရမြ ာင်းရသာ 
ရကေ ာင် ့ ရြမစာများပစ်ှန်အခက်အခဲ ေှပိါသေြ င့် 
ထိခိုက်မှုအနည်းေံုးေြ စ်ရသာ ကျင်းအတွင်းသို့  
စွန့်ပစ်ှန်စီစဥ်ထား ေှိခြ င်းေြ စ်ပါရကေ ာင်း၊ 

၂။ 

  

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးစီမံချက်အတိငု်း 
လိကု်နာလုပ်ရောင်သွားပါမည်။ 
- သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်သည် ကျဥ်းရမြ ာင်းရသာ 
ရကေ ာင် ့ ရြမစာများပစ်ှန်အခက်အခဲ ေှပိါသေြ င့် 
ထိခိုက်မှုအနည်းေံုးေြ စ်ရသာ ကျင်းအတွင်းသို့  
စွန့်ပစ်ှန်စီစဥ်ထား ေှိခြ င်းေြ စ်ပါရကေ ာင်း၊ 

၃။ 

 

 ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

အကြ ံပြ ုချက်များအတိငု်းလိကု်နာရောင်ှွက် 
သွားပါမည်။ 
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၄။ 

 

 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

- ရမြ စာများအားစနစ်တကျစွန့်ပစ်ှန် ပတ်ဝန်း 
ကျင်ထိန်းသိမ်းရှးအေွဲ့ မေ အေိုပြ ုထားသည် ့
အတိုင်းစီမံရောင်ှွက်လျက် ေှပိါသည်။ 
- ရလထုညစ်ညမ်းမှု နည်းပါး ပါသည်။ 

၅။ 

  

 ရေါက်တာရကျာ်စွာတင့် 

- လည်ပတ်ခွင် ့ ၁ ှက် ှ ေှိပြ ီးေြ စ်၍ စမ်းသပ် 
လည်ပတ်စဥ် အတွင်း အသံအှည်အရသွး နေင် ့
ရှ အှည်အရသွးတို့အားတိငု်းတာသွားပါမည်။ 

-  ရြမစာပံုရနှာအား ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု အ 
နည်းေံုး ေြ စ်ရစမည့် ရနှာအား ဦးစားရပး ရှွး 
ချယ်ရပးသွားမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

၆။ 

 

 
 
 

- 
 
 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

- အနည်ထုိင်ကန်များထပ်မံတည်ရောက်ပြ ီး ကြ ံ့ 
ခိငု်မှု ေှရိှးအားလည်းဦးစားရပးရောင်ှွက်သွား 
ပါမည်။ 

၇။ 

  
 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

- ရမြ ရနှာကျဥ်းရမြ ာင်းလွန်းသည်အ့တွက် ရြမ 
စာပံုစွန့်ပစ်ှန် ရနှာအခက်အခဲ ေှပိါသည်။ 
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၈။ 

 

 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

- ရမြ ရနှာကျဥ်းရမြ ာင်းလွန်းသည်အ့တွက် ရြမ 
စာပံုစွန့်ပစ်ှန် ရနှာအခက်အခဲ ေှပိါသည်။ 

၉။ 

 

 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးစီမံချက်ပါအချက် 
များအတိုင်းလိကု်နာရောင်ှွက်သွားပါမည်။ 
 

- ရမြ ရနှာကျဥ်းရမြ ာင်းလွန်းသည်အ့တွက် ရြမ 
စာပံုစွန့်ပစ်ှန် ရနှာအခက်အခဲ ေှပိါသည်။ 

၁၀။ 

 

 
 
 

- 
 
 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

- ရချာင်းအတွင်း ေှိ ရြမစာများအား ေှင်းလင်းလုပ်  
ရောင်ရပးလျက် ေှိပြ ီးထပ်မံ၍လည်း ေှင်းလင်း 
လုပ်ရောင်သွားပါမည်။ 
 

- ဓာတုရေးဝါးများသံုးစွဲခြ င်းအား စွန့်ပစ်ရှများ 
နေင်ရ့ှာရနောစီးေင်းခြ င်းမ ေှိ ရစှန်စီမံရောင်ှွက်
သွားပါမည်။ 
- ၂% အား ရေသေံွ့ေြ ိုးတိးုတက်ရှးလုပ်ငန်းများ 
တွင်ပုံမေန်သုံးစွသဲွားပါမည်။ 
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၁၁။ 

 

 ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းေံုးြေစ်ရစှန် 
အကြ ံပြ ုထား ေှခိျက်များအတိငု်းလိကု်နာလုပ် 
ရောင်သွားပါမည်။  

၁၂။ 

 

 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

- ရမြ ရနှာကျဥ်းရမြ ာင်းလွန်းသည်အ့တွက် ရြမ 
စာပံုစွန့်ပစ်ှန် ရနှာအခက်အခဲ ေှပိါသည်။ 
လုပ်ကွက်အသစ်မေထကွ် ေှလိာရသာ ရြမစာ 
များအား လုပ်ကွက်အရဟာင်းအတွင်းသို့စွန့် 
ပစ်မေ သာလျှင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်း 
ေံုးေြ စ်မည်ေြ စ်သေြ င့် ရေသခံများအလုပ်အ 
ကိငု်အခွင်အ့လန်းအတွက်သတ္တ ုတွင်း ေှိ ရြမ 
ရအာက်သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်တစ်ခုအား အ 
စားထုိးရပးမည်ေြ စ်ရကေ ာင်းရေြ ကေ ားခ့ဲပါသည်။ 

၁၃။ 

 

 
 

 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

လုပ်ကွက်အသစ်မေထကွ် ေှလိာရသာ ရြမစာ 
များအား လုပ်ကွက်အရဟာင်းအတွင်းသို့စွန့် 
ပစ်မေ သာလျှင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်း 
ေံုးေြ စ်မည်ေြ စ်သေြ င့် ရေသခံများအလုပ်အ 
ကိငု်အခွင်အ့လန်းအတွက်သတ္တ ုတွင်း ေှိ ရြမ 
ရအာက်သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်တစ်ခုအား အ 
စားထုိးရပးမည်ေြ စ်ရကေ ာင်းရေြ ကေ ားခ့ဲပါသည်။ 
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၁၄။ 

 

 
- 

ဦးဝင်းရမာင် (မန်ရနဂျာ၊ Eastern Mining) 

လုပ်ကွက်အသစ်မေထကွ် ေှလိာရသာ ရြမစာ 
များအား လုပ်ကွက်အရဟာင်းအတွင်းသို့စွန့် 
ပစ်မေ သာလျှင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်း 
ေံုးေြ စ်မည်ေြ စ်သေြ င့် ရေသခံများအလုပ်အ 
ကိငု်အခွင်အ့လန်းအတွက်သတ္တ ုတွင်း ေှိ ရြမ 
ရအာက်သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်တစ်ခုအား အ 
စားထုိးရပးမည်ေြ စ်ရကေ ာင်းရေြ ကေ ားခ့ဲပါသည်။ 
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ရကျးှွာရေသခံများနေင့်ရတွ့ေုသံည့်ပွတွဲင်တက်ရှာက်သူများစာှင်း 
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၈-၂-၅။ ရေသေံွ့ေြ ိုးရှးအစိအစဥ်များ 

အရ ေှ့တိငု်းသတ္တ ုတူးရော်ရှးကုမ္ပဏီအရနေြ င့်ဘဝပင်ရကျးှွာ နေင် ့ ဝကုန်းရကျးှွာတို့တွင် စာသင်ရကျာင်း 

များရောက်လုပ်လေူေါနး်ခြ င်း၊ လေူမှုရှး၊ ကျန်းမာရှး ကဏ္ဍများတငွ် ပုမံေန်လေူေါနး်လျက် ေှပိါသည်။ သို့ရသာ် 

လည်းရအာက်ရော်ြပပါ တာဝန်သိလူမှုေွံ့ ေြ ိုးရှးှံပုံရငွ သုးံစွဲခြ င်းအားလည်း လုပ်ရောင်သွားှမည်။ 

 

(က) တာဝန်သိလူမှုေံွ့ေြ ိုးမှုအစီအစဥ်များ (Corporate Social Responsibility Program) 

တာဝန်သိလူမှုေွံ့ ေြ ိုးရှး အစီအစဥ်များေုိသည်မော စီမံကိန်းရကေ ာင် ့ ှ ေှလိာမည် ့အကျိုးအမြ တ်၏ အစိတ် 

အပိငု်းတစ်ခုအားအနီးအနားှေရိေသခံလူမှုစီးပွားေွံ့ ေြ ိုးတိးုတက်ရှးလုပ်ငန်းများလုပ်ရောင်သွား ေှိ ခြ င်းကိ ု

ေုိလိုခြ င်းြေစ်ပါသည်။ 
 

(ခ) လုပ်ရောင်ခ့ဲပြ ီးသည့်တာဝန်သိလူမှုေံွ့ေြ ိုးရှးလုပ်ငန်းများ 

အရ ေှ့တိငု်းသတ္တ ုတူးရော်ရှးကုမ္ပဏီအရနေြ င် ့ အနးီအနား ေှိ ရကျးှွာများတွင် ပညာရှးကဏ္ဍ ေွံ့ ေြ ိုးတိးု 

တက်ရှးအတွက် စာသင်ရကျာင်းများရောက်လုပ်လေူေါနး်ခဲ့ခြ င်း၊လမ်းပန်းေက်သွယ်ရှးကဏ္ဍတိးုတက် 

အရှးအတွက်အချို့ရကျးှွာများ(အထးူသေြ င် ့ ှွာတငွ်းသွားရမြ လမ်းများပြ ားသည့် ဘဝပင်ရကျးှွာ) တွင် 

လမ်းသစ်ရောက်လုပ်ခြ င်းများအတွက်လေူေါန််းရပးခဲ့ခြ င်း၊ ဘုန်းရတာ်ကြ ီးရကျာင်းများတငွ် လေူေါနး်ရပးခြ င်း 

အစ ေှသိည် ့လူမှုစီးပွားေွံ့ ေြ ိုးရှးလုပ်ငန်းများအား ပံုမေန် လုပ်ရောင်လျက် ေှိပါသည်။  
 

(ဂ) ေက်လက်လုပ်ရေင်သွားှမည့်တာဝန်သိလူမှုေွံ့ေြ ိုးမှုလုပ်ငန်းများ 

 Eastern Mining ကုမ္ပဏီအရနေြ င် ့ ရအာက်ရော်ြပပါ တာဝန်သိလူမှုေံွ့ေြ ိုးရှးလုပ်ငန်းများအား ေက် 

လက်လုပ်ရောင်ခြ င်းေြ င့် ပိမုိထိုရှာက်မှု ေှသိည် ့ လူမှုအကျိုးပြ ုလုပ်ငန်းများအား အရကာင်အထည်ရော် 

ရောင်ှွက်ှမည်ြေစ်ပါသည်။ 
 

(ဃ) တာဝန်သိလူမှုေွံ့ေြ ိုးမှုှံပံုရငွ (CSR Fund) 

တာဝန်သိလူမှုေွံ့ ေြ ိုးရှးှံပုံရငွအရနေြ င့် နေစ်စဥ် အသားတင်အမြ တ်ရငွ၏ (၂%)အား သတ်မေတထ်ား ေှိှမည် 

 ေြ စ်ပါသည်။အကယ္၍ ရန္ပုံေငြ လုံေလာက္မႈမရိွပါက ရန္ပုံေငြအား ထပ္မံျဖည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွမဲှု နေင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှး အစီအစဥ်များ အတွက် 

သုးံစွသဲည် ့ ှံပံုရငွများအား တာဝန်သိလူမှုေွံ့ ေြ ိုးရှးှံပုံရငွ တွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြ င်းမပြ ုှပါ။ 

လေူေါနး်ထား ေှမိှုများအားလည်းစနစ်တကျမေတတ်မ်းပြ ုစုထား ေှိှမည်ြေစ်ပါသည်။ လူမှုေွံ့ ေြ ိုးရှး ှံပုံရငွ 

သုးံစွမဲှုများအား သံုးစွသဲည်ရ့နှာ၊ အချိန် နေင့် သုးံစွမဲှုများအား ကုမ္ပဏီပိုင် Website (သို့မဟုတ်) 

နေစ်စဥ်အစီှင်ခံစာတွင် ပုမံေန်ရော်ြပ ရပးသွားှမည်ြေစ်ပါသည်။ ဘဝပင်၊ ဝကုန်း၊ ရချာင်းေျား 

အစ ေှသိည်အ့နးီအနားရကျးှွာှပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရှးမေူးများ နေင် ့ ဘဝပင်သတ္တ ုတွင်း ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာ 

ရှးအေွဲ့ သို့  သံုးစွသဲည်ပ့မာဏနေင့် သုးံစွမဲှုတို့အားပုံမေန် မိတ္တ ူရပးပို့သွားှမည်ြေစ်ပါသည်။ 
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(င) တာဝန်သိလူမှုေွံ့ေြ ိုးရှးတာဝန်ခံ (CSR Program) 

တာဝန်သိလူမှုေွံ့ ေြ ိုးမှုှံပုံရငွအားလူမှုအကျိုးပြ ုလုပ်ငန်းများတင်ွ အကျိုး ေှစိွာသုံးစွနဲိငု်ှန်နေင်စ့ီမံခန့်ခွနဲိင်ုရှး 

အတွက် တာဝန်သိ လူမှုေွံ့ ေြ ိုးအှာ ေှိ (သို့ ) တာဝန်ခံအား သတ်မေတ်ထားရပး ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ အေိုပါ 

တာဝန်ခံအရနေြ င် ့ သတ်မေတ်လေူေါနး်ထား ေှမိည့်ှ ံပုံရငွအား ရေသခံ အာဏာပိငု်များ၊ ှပ်မိှပ်ေများ၊ 

လူမှုအေဲွ့အစည်းများ၏ သရဘာထားေန္ဒများနေင်အ့ညီ အကျိုး ေှစိွာခွဲရဝသုးံစွနဲိငု်ရှးအတွက် စီမံရောင် 

ှွက်သွားှမည်ေြ စ်ပါသည်။ ၎င်းအပြ င် လူမှုေွံ့ေြ ိုးရှးတာဝန်ခံအရနေြ င် ့ပတ်ဝန်းကျင်လူရနရကျး ှွာများနေင် ့

ေက်ေံရှး ရကာင်းမွန်ရှးအတွက် ရငွအားေြ င်က့ူညီခြ င်းထက် ကိယု်တိုင်ကိုယ်ကျ ပူးရပါင်းပါဝင်ကူညီ 

 ခြ င်းအားေြ င် ့စီမံကိန်းလုပ်ရောင်ရနစဉအ်တွင်း ပိမုိခုိငု်မာရသာ ေက်ေံရှးအားတည် ရောက်နိုင်ပါသည်။ 

 

(စ) အေုိပြ ုလူမှုေွံ့ေြ ိုးရှးလုပ်ငန်းများ (Proposed CSR Activities) 

ကွင်းေင်းရောင်ှွက်ချက်များနေင် ့ ရေွးရနွးပွမဲေ အကြ ံပြ ုစာအချို့အှ ရအာက်ရော်ပြ ပါ လုပ်ငန်းများအား 

တာဝန်သိလူမှုအကျိုးပြ ုလုပ်ငန်းများအရနေြ င့် လုပ်ရောင်သွားှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 

ရသာက်သံုးရှသန့်ှ ေှရိှး 

အေိုပြ ုစီမံကိန်းသည်သတ္တ ုတူးရော်ြခင်းလုပ်ငန်းြေစ်ခြ င်းရကေ ာင့်သတ္တ ုသန့်စင်ှာမေထွက် ေှလိာရသာရှအား

မည်မျှပင်သန့်စင်ရစကာမူ ရသာက်သုံးနိငု်သည့်ရှအေြ စ်သို့ ရှာက် ေှနိိငု်ြခင်းမ ေှနိိငု်ပါ။ ထုိရကေ ာင် ့စက်ရံုမေ 

ရချာင်းရှစီးထွက်ှာ လမ်းတစ်ရလျှာက် ေှ ိ ရချာင်းရှရနာက်ကျိမှု အနည်းငယ် ေှနိိငု်သည် ့ ှပ်ကွက် 

ရကျးှွာများတွင် ရသာက်သုံးရှှှေရိှးအတွက်အဝီဇိတငွ်းများတးူရော်ရပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။ အဝီဇိတငွ်းမေ 

ထွက် ေှလိာရသာရှသည် ရသာက်သုံးှန် သင်ရ့လျာ်ခြ င်းမ ေှပိါကလည်း ထိခုိက်မှု ေှနိိငု်မည် ့ ှပ်ကွက်လူဦး 

ရှနေင် ့ အချိုးကျလုရံလာက်မှု ေှသိည့် ရသာက်ရှသန့်စက်များ လေူေါနး်ရပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။ အေုိပါ 

ရသာက်သုံးရှှ ေှိခြ င်းအချက်သည် ရတွ့ေုရံေွးရနွးပွတဲွင် အကြ ံပြ ုချက်များတင်ွလည်း ပါဝင်ရသာရကေ ာင် ့

အထးူအရလးထားရောင်ှွက်ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 

ရကျးှွာအကျိုးပြ ုအေဲွ့အစည်းများအားလေူေါန်းခြ င်း 

 ရတွ့ေံုရေွးရနွးပွ ဲ အကြ ံပြ ုချက်တစ်ခုအရနေြ င် ့ အနးီအနား ေှ ိ ရကျးှွာများတွင် လူမှုစီးပွားေွံေြ ိုးတိးုတက် 

ရှးအတွက်လုပ်ရောင်လျက် ေှသိည် ့  ရေသခံရကျးှွာအကျိုးပြ ုအေွဲ့ အစည်းများအားလည်း ပုမံေန်လေူေါနး် 

သင့်ပါရကေ ာင်း ရေွးရနွးတင်ြပထားပါသည်။ ထားဝယ်မြ ို့ ေှ ိလူမှုရှးအေွဲ့ အစည်းများမော ရအာက်ပါအတုိင်း် 

 ေြ စ်ပါသည်။ 
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INGO 

စဉ် 
 မြ ို့နယ်/ 

 မြ ို့ 

INGO 

အမည် 
ရုးံ/ ရုးံခဲွ တည်ရနှာ ရောင်ှက်ွသည့်လုပ်ငန်း 

၁ ထားဝယ် UNICEF Diammon Crown ပညာရှး/ကျန်မာရှး 

၂ ထားဝယ် 
World 

Vision 
တလိငုး်ထနိ်ှပ် ကျန်းမာရှး 

၃ ထားဝယ် Psi  မြ ိတ်မြ ို့ ကျန်းမာရှး 

NGO  

စဉ်  မြ ို့နယ် 

အ
မျ

ိုးသ
မးီ

ရှ
းှ

ာ 

မခိ
င/်

က
ရလ

းအ
သ

ငး်
 

စစ
်မှုထ

မး်
ရဟ

ာင်
း 

 ကေ
က်

ရ
ခြ

နီ 

အ
ှံမ

ီးသ
တ

် 

စစု
ုရပ

ါင
်း 

   ၁ ထားဝယ် ၃၀၆၄၅ ၂၁၇၃၄ ၂၇၉ ၄၉၂ ၇၁၈ ၅၃၈၆၈ 

 
အသင္းအဖြဲ႔ 
(မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး) 

စဉ် အသင်းအေွဲ့ အမည် ရုးံ/ ရုးံခဲွ တည်ရနှာ မေတ်ပံုတင ်အမေတ် 
ရောင်ှက်ွ 

သည့်လုပ်ငန်း 

၁ 
အနာဂတ် အလင်းရှာင် 
ဘဝတ ူ
ကူညီ ပ့ံပိုးရှးအေွဲ့ 

အမေတ(်၁၀၈) ဓဝူလံမး်၊ 
 မြ ို့တွင်းှပ် 

- ကျန်းမာရှး 

၂ 
သက်ကြ ီးှွယ်အုိအိမ်တုိင်ှာ 
ရှာက် 
ကူညီရစာင့်ရှောက်ရှးအေဲွ့ 

ယဉ်ရငးှိပသ်ာရကျာင်း၊    
 မြ ိတလ်မး်၊ 
ရကျာက်ရမာ်ှ ပ် 

- 
လူမှုရှး၊ 
ကျန်းမာရှး 

၃ 
မေိုတာလူမှုရှးနေင့်ပညာရှး 
ရောငရ်ေးှေငး် 

အမေတ်(၈၃)၊အလယ်လမ်း၊ 
ကညုံှပ်ကွက် 

- 
လူမှုရှး၊ ကျန်းမာရှး၊ 
ပညာရှး 

၄ 
မဘိမဲ့အမျိုးသမးီပှဟိတ 
ရဂဟာ 

အမေတ(်၂၂)၊ကုသိနာရုလံမ်
း၊ဝကဲျွန်းရညာင်ှမ်း 

- 

၅ 
နာရှးကူညီမှုအေွဲ့ 
(ထားဝယ်) 

အမေတ(်၆၉၉) အခနး်(၁) 
အာဇာနည်လမး်၊ 
ရမြ ာက်ှာွှပ် 

- 
နာရှး 
ကူညီမှု 

၆ 
အာယုေါန 
(ရအာက်စီဂျင)်အေွဲ့  

ရညာင်ှမ်းှပ်၊ 
ရဗျာရတာဝှပက်ွက် 

- ကျန်းမာရှး 

၇ 
Good Heart (ပှဟိတ 
ရောငရ်ေးှေငး်) 

၈၅၀/က၊ ရမတ္တ ာလမး်၊ 
ရညာင်ှမ်းှပ် 

- 
လူမှုအကျိုး 
 ပြ ုပှဟိတ လုပ်ငန်း 
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၈ 
တန င်္သာှရီမတ္တ ာဂရုဏာ 
ရောငရ်ေးှေငး် 

တလိငုး်မှပ်ကွက် - 
လူမှုအကျိုး 
 ပြ ုပှဟိတလုပ်ငန်း 

၉ 
လူငယ်များေံွ့ေြ ိုးရှး(ဘ.က) 
ပှဟိတအလယ်တနး် 
ရကျာင်း (ပခုက္ကူရကျာင်း) 

ပနိ္နဲရတာှပက်ွက် - ပညာရှး 

၁၀ Dawei Millium Center တလိငုး်ထနိ်ှပ်ကွက် - ပညာရှး 

 

(မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ား) 

စဉ် အသင်းအေွဲ့ အမည် ရုးံ/ ရုးံခဲွ တည်ရနှာ မေတ်ပံု တင် အမေတ် 
ရောင်ှက်ွသည့် 

လုပ်ငန်း 

၁ 
ဇဗ္မူသီှိအရှးရပါ်လူနာ 

ကယ်တင်ရှးအေွဲ့ 

ဘုှားကြ ီးတိုက်ရကျာင်း၊ 

ပနိ္နဲရတာှပက်ွက် 
- 

အရှ းရပါ်လူနာ 

ကူညီရှး 

၂ ရသွးလေူှေငအ်သငး် သုခလမး်၊ တလိငုး်ထနိ်ှပ် - ရသွးလေူခြ ငး် 

၃ အမျိုးသမးီသမ္မဂ 
ရှွှရတာင်စားလမး်၊ 

ရမြ ာက်ှာွှပ် 
- အမျိုးသမးီ အရှး 

၄ အလငး်တန်းရလးများ ရေးရုလံမး်၊ ှေမ္မလည်ေဲွ - ကျန်းမာရှး 

၅ 
ထားဝယ်သုရတသန 

အသငး် 

ကှပ်ပြ င(်မ)ှပ်၊ 

ပနိ္နဲရတာှပက်ွက် 
- 

သုရတသန 

လုပ်ငန်း 

၆ ရလာကအလင်း ရုးံစိုက်ထားခြ ငး်မှေိပါ။ - ကျန်းမာရှး 

၇ 
လူ့အခွင့်အရှးရစာင့်ကေ ည့်

ရလ့လာရှး အေွဲ့ 
ရုးံစိုက်ထားခြ ငး်မှေိပါ။ - လူမှုရှး 

၈ 
ထားဝယ်ေံွ့ေြ ိုးတုိးတက်မှု 

အေဲွ  ့(DDA) 
ရုးံစိုက်ထားခြ ငး်မှေိပါ။ - လူမှုရှး 

၉ 

(တာကရပါ) 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ရစာင့်ကေ ည့်ရှးအေဲွ့ 

ရုးံစိုက်ထားခြ ငး်မှေိပါ။ - 
ပတဝ်န်းကျင် 

ထနိ်းသိမ်းရှး 

၁၀ 
ဇီဝိတေါနနာရှးကူညီမှု 

အသင်း 

ရတာင်သုးံလုးံရကျးှွာ၊ 

ရမတ္တ ာမြ ို့ 
- လူမှုရှး 
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ေက်သွယ်ရှးကဏ္ဍတွင်လေူေါန်းြခင်း 

ကွင်းေင်းရလ့လာချက်များအှ သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်တည် ေှသိည့် အနးီအနားရကျးှွာများသည် လမ်းပန်း 

ေက်သွယ်ရှးအခက်အခဲမ ေှရိသာ်လည်း တယ်လီေုန်း လိငု်းမမိခြ င်းရကေ ာင်အ့ရှးရပါ်ေက်သွယ်မှုလုပ်ငန်း 

များရနောင့်ရနေးကေ န့်ကေ ာပြ ီးေက်သွယ်ရှးကဏ္ဍတွင်တိုးတက်မှုအလွန်ရနေးရကွးရနရကေ ာင်းရတွ့ ေှိှပါသည်။ 

ထုိရကေ ာင် ့အေိုပြ ုစီမံကိန်းအရနေြ င် ့ှပ်ှွာ အကျိုးပြ ုလုပ်ငန်းများ လုပ်ရောင်မည်ေုိပါက ေက်သွယ်ရှး 

ကဏ္ဍ တိးုတက်ရှး လုပ်ငန်းများ (အထးူသေြ င့်ေက်သွယ်ရှးတာဝါတိုင်ှ ေှရိှး) အတွက် ပူး ရပါင်းကူညီ 

ပါဝင်ရှး၊ေက်သွယ်ှှေနိိငု်ရသာအများသုံးတယ်လီေုန်းအားအနးီ ေှိ ရကျးှွာများတွင် လေူေါနး်တပ်ေင်ရပး 

ြခင်းအစ ေှသိည်ေ့က်သွယ်ရှးကဏ္ဍတိုးတက်ရစရှးလုပ်ငန်းများတငွ်လုပ်ရောင်ရပးှမည် ြေစ်ပါသည်။ 
 

(ေ) ှံပံုရငွသံုးစွမဲှုအားြပင်ပစာှင်းစစ်အေဲွ့ေြ င့်စစ်ရေးရစခြ င်း 

တာဝန်သိလူမှုေွံ့ေြ ိုးရှးှံပုံရငွသုံးစွမဲှုအားလိုအပ်ပါကပြ င်ပစာှင်းစစ်စစ်ရေးသည်အ့ေွဲ့ အားနေစ်စဥ်ရခါ်ယူ

စစ်ရေး ရစှမည်ေြ စ်ပါသည်။ စာှင်းစစ်ရေးသည့် အချိန်တငွ် နေစ်စဥ်အမြ တ်ရငွ ှ ေှမိှုအချိုး အတိုင်းသတ် 

မေတ်ှ ံပုံရငွပုံမေန်သုံးစွမဲှု ေှိ/မ ေှနိေင်လ့ုပ်ရောင်ထား ေှသိည့် လေူေါနး်မှုများသည် တာဝန်သိ လူမှုအကျိုးပြ ုှံပုံရငွ 

များဟုတ်/မဟုတအ်စစ်ရေးခံနိုင်ှမည်ြေစ်ပါသည်။ 
 

(ဇ) တာ၀န္သိလူမုွဖြ႕ံျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း 

တာ၀န္သိလူမုွဖြ႕ံျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ   

အတုိင္းဖြ႕ဲစည္းထားရိွသင့္ပါသည္။ 

 
 

တာဝန္သိလူမွဳဖြံ႔ျဖိဳးေရးရံပုံေငြ အဖြဲ႔၏ တာဝန္ဝတၲရားမ်ား 
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မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ 

မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာအေနျဖင္ ့တာဝန္သိလူမွဳဖြံ႔ျဖိဳးမွဳရံပုံေငြအား ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္သုံးစြႏုိဲင္ေရးအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္ 

အတည္ျပဳေပးရန္ ႏွင့္ CSR မန္ေနဂ်ာ (သုိ႔) တာဝန္ခံအား ရံပုံေငြအား စီမံခန္႔ခြႏုိဲင္ေရးအတြက္ အခြင့္အာဏာ 

ဖန္တီးေပးထား႔ရန္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။တာ၀န္သိလူမုွဖြ႕ံျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အ

တြက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ဖြ႕ဲစည္းထားရိွသင့္ပါသည္။ 
 

 

CSR မန္ေနဂ်ာ (သုိ႔) တာဝန္ခံ 

တာ၀န္သိလူမုွဖြံ႕ျဖိဳးမုွရံပုံေငြအားလူမုွအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အက်ိဳးရိွစြာသုံးစြဲႏုိင္ရန္ႏွင့္စီမံခန္႕ခြႏိုဲင္ေရးအတြက္တာ

၀န္သိလူမုွဖြ႕ံျဖိဳးေရးအရာရိွ(သိ႕ု)တာ၀န္ခံအား သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါတာ၀န္ခံအေနျဖင့္သတ္  

မွတ္လူွဒါန္းထားရိွမည့္ ရန္ပုံေငြအား ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လူမုွအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏သေဘာထား ဆႏၵ 

မ်ားႏွင့္အညီအကိ်ဳးရိွစြာခြဲေ၀သံုးစြဲႏုိင္ေရးအတြက္စီမံေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္လူမုွဖြံ႕ျဖိဳးေရးတာ 

၀န္ခံအေနျဖင့္ပတ္၀န္းက်င္လူေနေက်းရြာမ်ားနွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ေငြအားျဖင့္ကူညီျခင္းထက္ကိုယ္

တုိင္ကိုယ္က်ပူးေပါငး္ပါ၀င္ကူညီျခင္းအားျဖင့္စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းပုိမုိခုိင္မာေသာဆက္ဆံေ၇းအားတည္ 

ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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၉။ မုိင်းပိတ်သိမ်းပါကလုပ်ရောင်ှန်လုိအပ်မှုများ (Mine Closure Plan) 

Eastern Mining အရနေြ င့် သတ္တ ုတူးရော်ရနစဥ်အတွင်း လိကု်နာလုပ်ရောင်ှန် လိအုပ်မှုများ ေှသိကဲသ့ို့  

လုပ်ကွက်တစ်ခုမေ တစ်ခုသို့  ကူးရပြ ာင်းသည်အ့ချိန်တငွ်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ သတ္တ ုတွင်း လုပ်ငန်းများအား 

လံုးပြ ီးေံုးသည့် အချိန်တွင်ရသာ်လည်းရကာင်း ရအာက်ရော်ပြ ပါ  သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းသည် ့လုပ်ငန်းစဥ် များ 

လုပ်ရောင် ရပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။ ထုိသို့  လုပ်ရောင်ရပးနုိင်ရှးအတွက် သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း ပိတသ်ိမ်း 

သည် ့ စီမံချက် (Mine Closure Plan) အား သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်အသစ်တစ်ခုစတင်တိုင်းကြ ိုတင်ရှး 

ေဲွထားှေိှ မည်ေြ စ်ပါသည်။ 
 

၉-၁။ သစ်ပင်များြပန်လည်စုိက်ပျိုးရပးြခင်း 

သတ္တ ုတွင်း လုပ်ကွက်တစ်ခုမေ တစ်ခုသို့ကူး ရြပာင်းသည့် အချိန်တငွ်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း 

များပိတသ်ိမ်းသည်အ့ချိန်တငွ် ရသာ်လည်းရကာင်းလုပ်ကွက်ရနှာရဟာင်းများတငွ်သစ်ပင်များြပန်လည်စုိက်

ပျိုးရပးှမည်ြေစ်ပါသည်။ သတ္တ ုတွင်း လုပ်ကွက်   ရြမရနှာများ သည် ပံုမေန်အားြေင် ့သစ်ပင်များ စိကု်ပျိုးှန် 

ခက်ခဲရသာရကေ ာင် ့သစ်ပင်စိုက်ပျိုး ေှင်သန်နိုင်ရသာ အရပါ်ယံရမြ သားများတွင်သာစုိက်ပျိုးရပးှမည်ြေစ်ပါ 

သည်။ 
 

၉-၂။  ရြမသားကျင်းများ (Pit) 

အကယ်၍ သတ္တ ုတူးရော်သည် ့လုပ်ကွက်တစ်ခု ပြ ီးေုးံသွားပြ ီး လုပ်ကွက်အသစ်တစ်ခုသို့  ကူးရပြ ာင်းသည် ့

အချိန်(သို့မဟုတ)်သတ္တ ုတူးရော်သည်လ့ုပ်ငန်းများအားလုံးြပီးေုးံပြ ီးှပ်ေိုင်းသည်အ့ချိန်တငွ်သတ္တ ုတွင်းလုပ် 

ကွက် ရြမရနှာသည်  ရြမသားကျင်းများအေြ စ်ကျန် ေှခိဲပ့ါကရအာက်ရော်ြပပါအချက်များအားလုပ်ရောင်ရပး 

ှမည်။ 

(က) တူးရော်ပြ ီးသည့် ရြမသားကျင်းများအား လုပ်ကွက်အသစ်မေ ထပ်မံေယ် ေှားလိကု်သည်အ့ရပါ်ယံရြမသား 

များြေင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ သန့်စင်ကန်မေ ေယ်ယူှ ေှရိသာ အနယ်အနေစ်များေြ င့် ရသာ်လည်းရကာင်း ြပန် 

လည်ေုိ့ရပးခဲ့ှ မည်။ 

(ခ)ပိတေုိ့်ပြ ီးရသာ ရြမသာကျင်းများအရပါ်တွင်လည်းေယ် ေှားသိမ်းေည်းထား ေှသိည်အ့ရပါ်ယံရမြ သားများ 

အား ြပန်လည်ေြ န့်ခင်းရပးပြ ီး သစ်ပင်များြပန်လည်စိုက်ပျိုးရပးှမည်။ 

(ဂ) စိကု်ပျိုးထားှေရိသာ သစ်ပင်များ ေှင်သန်ကြ ီးထွားမှုအားလည်း သတ္တ ုတွင်း လုပ်ကွက်များပြ ီးေုးံပြ ီးသည် ့

အချိန်မေစ၍ရနာက်ထပ်(၆)လအထိကေ ည်ရ့ှု့ရစာက်ရ ေှာက်ရပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။စိကု်ပျိုးထား ေှိရသာသစ်ပင် 

များအားလည်းကျွဲနွားတိှစ္ဆာန်များဝင်ရှာက်ေျက်ေီးခြ င်းမပြ ုနုိင်ှန်အကာအှံများေြ င့်ထား ေှရိပးှမည်။ 
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၉-၃။  ရြမစာပံုများ 

သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းများပိတသ်ိမ်းသည်အ့ခါ  ရြမရနှာသည်  ရြမစာပံုအေြ စ်ကျန် ေှရိနပါက  ရအာက်ပါအချက် 

များအားလုပ်ရောင်ရပးှမည်။ 

(က)ရမြ စာပုံပြ ိုကျပြ ီး ြမစ်ရချာင်းများ ပိတေိ်ု့ ခြ င်း၊ အနီးအနားှေလိူရနအိမ်နေင် ့ စုိက်ခင်းများ ထိခိုက်နိင်ုြခင်း၊  

 မြ စ်ရှများ ရနာက်ကျိခြ င်းအစ ေှသိည် ့ထိခိုက်မှုများ မေြ စ်ရပါ်ရစှန် ရစရှးအတွက်  ရြမစာပံုများ ခုိင်မာမှု ေှိ 

ရစှန်  ရြမစာပံုများစတင်စုပုံစဥ်က လုပ်ရောင်ထား ေှသိည် ့အချက်များအတိငု်း သင့်တင်သ့ည့် ရလျှာရစာက် 

သာထား ေှိခြ င်း၊ ရလျှာက်လမ်း(Bench)များချန်လေပ်ထား ေှရိပးခြ င်း၊  ရြမစာပံုများရအာက် ရြခတွင်ရမြ တားနံှံ 

များ တည်ရောက်ရပးခြ င်းလုပ်ရောင်ရပးှမည်။ 

(ခ) ရြမစာပံုများအရပါ်တွင်လည်း သိမ်းေည်းထားသည် ့အရပါ်ယံ ရြမသားများအား ေြ န့်ခင်းရပးပြ ီး သစ်ပင် 

များ စုိက်ပျိုးရပးှမည်။ 

(ဂ) စိကု်ပျိုးထား ေှသိည် ့ သစ်ပင်များ ေှင်သန် ကြ ီးထွားမှုနေင် ့  ရြမစာပံုများခုိင်မာမှု ေှ/ိမ ေှအိားလည်း သတ္တ ု 

လုပ်ငန်းပိတသ်ိမ်းပြ ီး မိးုတငွ်းကာလတစ်ခုရကျာ်လွန်သည်အထ ိရစာင့်ကေ ည်ရ့ပးှမည်။ 
 

သစ်ပင်များစုိက်ပျိုးှန်အတွက် လုိအပ်ရသာ တွက်ချက်မှုများ 
 

အမ်ိဳးအမည္ အေရအတြက္ 

အပင္အေရအတြက္ ၅၀၀၀၀ ပင္ 

စုိက္ပ်ိဳးမည့္ ေျမဧက ၃၀ ဧက 

မုိင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ 

အသုံးျပဳမည့္လူအင္အား 

၃၀ ဦး 

ယႏၱရားအင္အား ဘက္ဟုိး                             - ၃စီး 

ထရပ္ကား                           - ၅စီး 

စုစုေပါင္းၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္ကာလ ၉လ (၃လ သစ္ပင္စုိက္ + ၆လ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္) 

သုံးစြမဲည့္ ခန္းမွန္းကုန္က်စရိတ္ အပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း                                         - ၁၈၀၀၀၀၀ က်ပ္ 

(လူတစ္ဦး တစ္ရက္ ၅၀၀၀x ၄ဦးx မုိးတြင္း၃လ)     

ေျမစာပုံမ်ားေလွကားထစ္ျပဳလုပ္ျခင္း                  - ၂၁၀၀၀၀၀၀ က်ပ္ 

(တစ္ရက္ ၇သိန္း x ၁ လ)                                

စုိက္ခင္းထိန္းသိမ္းျခင္း                                   - ၁၈၀၀၀၀၀ က်ပ္ 

(တစ္ရက္ လူတစ္ဦး ၅၀၀၀ x ၂ဦး x ၆လ) 

                                            စုစုေပါင္း     - ၂၄၆၀၀၀၀၀ က်ပ္ 
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၉-၄။ ကျန် ေှရိနသည့်အရောက်အဦးများအားြပန်လည်ေယ် ေှားမည့်အစီအစဥ် 

မိငု်းသက်တမ်းကုန်ေံုး၍ မိငု်းတွင်းများပိတ်သိမ်းမည်ေုိပါက မိငု်းတွင်းကာလအတွင်း လူများရနထိငု်ှန်၊ 

စက်ပစ္စည်းများထား ေှိှ န်အတွက် တည်ရောက်ထား ေှရိသာ အရောက်အဦးများ အပါအဝင် သန့်စင်ကန် 

များ တည်ရောက်ှန် တည်ရောက်ထားရသာ အရောက်အဦးများအားလည်းေယ် ေှားပစ်ှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

စီမံကိန်းတည်ှေိှ ာ ရြမရနှာသည် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကြ ီးဌာနပိငု် ရြမရနှာ ြေစ်သေြ င့် အရောက်အဦးများေယ် 

ေှားမည်အ့စီအစဥ်သည် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကြ ီးဌာနခွင့်ပြ ုချက်နေင့်အညီရောင်ှွက်ှမည်ြေစ်ပါသည်။ အကယ် 

၍အရောက်အဦးများအား ေယ် ေှားပစ်ှန်လိုအပ်ပါကရအာက်ရော်ပြ ပါအချက်များအားလိုက်နာလုပ်ရောင် 

ှမည်။ 

 (က)အရောက်အဦးရောက်လုပ်ှာမေထွက် ေှိလာရသာ အမိှုက်သရုိက်များအား စည်ပင်သာယာရှး 

ရကာ်မတီ (သို့) သတ္တ ုတွင်းဝန်ကြ ီးဌာန လမ်းညွှန်ချက်ြေင့် သတ္တ ုကျင်းရဟာင်းများအတွင်းသို့  စနစ်တ 

ကျစွန့်ပစ်ြခင်း၊ 

 (ခ)  အဂ Fရတစများနေင်အ့ုတ်ကြ ိုးများအားသတ္တ ုတွင်းသွားလမ်းများရြမေုိ့ှာတွင်ြပန်လည်အသုးံပြ ုခြ င်း၊ 

 (ဂ) သံထည်များနေင့်သံစများအား တစ်ေင့်ပြ န်လည်အသုးံပြ ုမည့်သူများအားရှာင်းချြခင်း၊ 

 (ဃ) အရောက်အဦးများေြ ိုချရနစဥ်အတွင်း နေင် ့  ေြ ိုချပြ ီးစဥ်တငွ်လည်း ရအာက်ရော်ပြ ပါ အချက်များ 

အား ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာသွားှမည်။ 

ရစာင့်ကေ ည် ့ှ  
မည့်အှာ 

တုိင်းတာှမည့်အှာ 
ရစာင့်ကေ ည့်ှ 
မည့်အကြ ိမ် 

ရစာင့်ကေ ည့်ှမည့်ရနှာ 
ခန့်မေန်းကုန် 

ကျရငွ (ကျပ်) 
ရစာင့်ကေ ည့်          
ှ မည့်သူ 

သတ္တ ုတွင်းမေစီး
ထကွ်သည့်ရှ 

pH, Turbidity, 
TDS, Colour, TSS, 
Copper, Lead, 
Zinc, Arsenic, 
Mercury, 
Cadmium 

မိးုှာသီ (၄)လ 
အပတ်စဥ် 

သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်မေစီး
ထကွ် သည့်ရနှာ 

၅၀၀၀၀ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

ရမြ စာပုမံျားကြ ံ
ခိငု်မှု 

  ရြမစာပုမံျားပြ ိုကျနုိင်
 ခြ င်း ေှ/ိမ ေှိ 

 မိးုှာသီ (၄)လ 
အပတ်စဥ် 

 ရြမစာပုမံျား - 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

 ရြမစာပုမံျားမေစီး
ထကွ်သည့်ရှ 

pH, Turbidity, 
TDS, Colour, TSS, 
Copper, Lead, 
Zinc, Arsenic, 
Mercury, 
Cadmium 

မိးုှာသီ (၄)လ 
အပတ်စဥ် 

 ရြမစာပုမံျားမေပြ င်ပသုိ့ 
ရှစွန့်ပစ်သည့်ရနှာ 

၅၀၀၀၀ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

 ရြမစာပုရံဘးပ
တ်လည် ေှရိမြ ာင်
းများပိတေ်ို့မှု 

ရှစီးထွက်သည့်ရမြ ာ
င်း များပိတေ်ို့မှု ေှ/ိမ ေှိ 

မိးုှာသီ (၄)လ 
အပတ်စဥ် 

စွန့်ပစ် ရြမစာပုပံတ်လည် ေှ ိ
ရမြ ာင်းများ 

- 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

သစ်ပင်များ ေှင်
သန်မှု 

စိကု်ပျိုးသည့်အပင်နေ
င် ့ ေှင်သန်သည့်အပင် 
အရှအတွက် 

အပတ်စဥ် 
သတ္တ ုတွင်းရဟာင်းရနှာ၊ 
 အရပါ်ယံရြမစာပံုရနှာ၊ 
စွန့်ပစ် ရြမစာပုရံနှာ 

- 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 
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၁၀။ ပတ်ဝန်းကျင်ေုိင်ှာစီမံခန့်ခွမဲှုများနေင့် ရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအစီအစဉမ်ျား 

ပတ်ဝန်းကျင်ေုိင်ှာ  စီမံခန့်ခွမဲှုများ  နေင် ့ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှး အစီအစဉမ်ျား တွင် ရအာက်ရော်ပြ ပါ 

အချက်များပါဝင်မည်ေြ စ်ပါသည်။ 

(က) ရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအစီအစဥ်များနေင်စ့ီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဥ်များ၊ 

(ခ) ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအစီအစဥ်အတွက်စံသတ်မေတခ်ျက်များ၊ 

(ဂ) အလုပ်သမားကျန်းမာရှးနေင်လ့ုံခြ ုံရှးစီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ်များ၊  

(ဃ) အရှးရပါ်အရခြ အရနစီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ်များ၊  

(င) သဘာဝရဘးအန္တှာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်များ၊ 

(စ) လူမှုအကျိုးပြ ုှံပုံရငွစီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဥ်များ အစ ေှသိည်အ့ချက်များပါဝင်မည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 

၁၀-၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအစီအစဥ်များ 

ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအစီအစဥ်များသည် အေိုပြ ုစီမံကိန်းရကေ ာင် ့ထိခိုက်မှုများအားရလျာ့နည်းသက်သာ 

ရအာင်လုပ်ရောင်ပြ ီးသည် ့ရနာက်ပိုင်း ကြွ င်းကျန် ထိခိုက်မှုများသည်သတ်မေတစ်ံချိန်စံညွှန်းရအာက် ေှ/ိမ ေှနိေင့်  

ရလျာ့နည်းသက်သာမှု ေှရိစှန် လုပ်ရောင်သည် ့နည်းလမ်းများထိရှာက်မှု ေှ/ိမ ေှရိစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာသွား 

နိငု်ရှးအတွက်ရှးေဲွခြ င်းေြ စ်ပါသည်။ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာသွားှမည့်သက်ရှာက်မှုများ၊ရစာင့်ကေ ည် ့ရလ့

လာသွားှမည်ရ့နှာ၊ ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာသွားှမည်အ့ကြ ိမ်၊ခန့်မေန်းကုန်ကျရငွနေင်လ့ုပ်ရောင်သွားှမည်သ့ူ 

အစ ေှသိူတို့အား ရအာက် ရော်ပြ ပါဇယားတွင်ရော်ပြ ထားပါသည်။   

 

W3 
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အေုိပြ ုရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအစီအစဥ်များ  

ရစာင့်ကေ ည် ့ှ မည့်အှာ တုိင်းတာှမည့်အှာ 
ရစာင့်ကေ ည့်ှ 
မည့်အကြ ိမ် 

ရစာင့်ကေ ည့်ှမည့်ရနှာ 
ခန့်မေန်းကုန် 

ကျရငွ 
(ကျပ်) 

ရစာင့်ကေ ည့်ှ 
မည့်သူ 

စမ်းသပ်နိုင်သည့် 
ဓါတ်ခဲွခန်း 

သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်တွင်ရစာင့်ကေ ည့်ှမည့်အှာများ 

သတ္တ ုတွင်းမေစီးထွက်
သည်ရ့ှ 

pH, Turbidity, TDS, 
Colour, TSS, Copper, 
Lead, Zinc, Arsenic, 
Mercury, Cadmium 

မိးုှာသီ (၄)လ 
အပတ်စဥ် 

သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်မေစီးထွက် 
သည်ရ့နှာ 

၅၀၀၀၀ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

ြမန်မာ့သုရတသန
နေင် ့

တီထွင်ေန်းသစ်မှု 
ဦးစီးဌာန 

သတ္တ ုတွင်းမေစီးထွက်
သည်ရ့ှအားသန့်စင် 
သည်အ့နယ်ထုိင်ကန်  

အနည်ထုိင်ကန်များသို့ရှ
စီးဝင်စီးထွက်သည်ရ့ှ 

လမ်းရကေ ာင်းများ  
ပိတေုိ့်မှု ေှ/ိမ ေှိ 

မိးုှာသီ (၄)လ 
အပတ်စဥ် 

လုပ်ကွက်အတွင်း ေှအိနည် 
ထိငု်ကန်များအနီး 

- 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

- 

အနည်ထုိင်ကန်များ 
တွင်အနယ်များအား 

ေယ်ယူထားြခင်း ေှ/ိမ ေှိ 

အနယ်အနေစ်များအားပြ ည့်
လျှံရနခြ င်း ေှ/ိမ ေှိ 

မိးုှာသီ (၄)လ 
အပတ်စဥ် 

လုပ်ကွက်အတွင်း ေှအိနယ် 
ထိငု်ကန်များ 

- 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

- 

လုပ်ကွက်တငွ် ရြမနံှံ 
များပြ ိုကျနုိင်မှု 

 ရြမသားနံှံများကြ ံ့ခိငု်မှု 
လုပ်ကွက်မစတင်မီ 

ရန့စဥ် 
လုပ်ကွက်အတွင်း - 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

- 

 ရြမစာပံုတွင်ရစာင့်ကေ ည့်ှမည့်အှာများ 

ရမြ စာပံုများကြ ံခိုင်မှု 
  ရြမစာပံုများပြ ိုကျနုိင်ခြ င်း

ေှ/ိမ ေှိ 
 မုိးှာသီ (၄)လ 

အပတ်စဥ် 
 ရြမစာပံုများ - 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

- 
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 ရြမစာပံုများမေစီးထွက်
သည်ရ့ှ 

pH, Turbidity, TDS, 
Colour, TSS, Copper, 
Lead, Zinc, Arsenic, 
Mercury, Cadmium 

မိးုှာသီ (၄)လ 
အပတ်စဥ် 

 ရြမစာပံုများမေပြ င်ပသို့  
ရှစွန့်ပစ်သည်ရ့နှာ 

၅၀၀၀၀ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

ြမန်မာ့သုရတသန
နေင် ့

တီထွင်ေန်းသစ်မှု 
ဦးစီးဌာန 

 ရြမစာပံုရဘးပတ်လည်
ေှရိမြ ာင်းများပိတေုိ့်မှု 

ရှစီးထွက်သည်ရ့မြ ာင်း 
များပိတေုိ့်မှု ေှ/ိမ ေှိ 

မိးုှာသီ (၄)လ 
အပတ်စဥ် 

စွန့်ပစ် ရြမစာပုပံတ်လည် ေှ ိ
ရမြ ာင်းများ 

- 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

- 

ရမြ စာပံုများ  
အရပါ်တွင် 

သစ်ပင်များ ေှင်သန်မှု 

သစ်ပင်စိုက်ပျိုးသည့်အရှ
အတွက်နေင့် ေှင်သန်သည့်

အရှအတွက် 

စိကု်ပျိုးသည့်ှက်မေ 
(၃)လကေ ာသည်အထိ 

 ရြမစာပံုများ - 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

- 

သန့်စင်ကန်တင်ွရစာင့်ကေ ည့်ှမည့်အှာများ 

သန့်စင်ကန်မေ 
ြပင်ပသို့စွန့်ပစ်ရှ 

pH, Turbidity, TDS, 
Colour, TSS, Copper, 
Lead, Zinc, Arsenic, 
Mercury, Cadmium 

လစဥ် 
သန့်စင်ကန်မေ 

 ပြ င်ပသို့စွန့်ပစ်ရှ 
၅၀၀၀၀ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

ြမန်မာ့သုရတသန
နေင် ့

တီထွင်ေန်းသစ်မှု 
ဦးစီးဌာန 

သန့်စင်ကန်မေအနယ်အ
နေစ်များေယ် ေှားခြ င်း 

ေှ/ိမ ေှိ 

သန့်စင်ကန်မေအနယ်အနေစ်
များပုမံေန်ေယ် ေှားနိငု် ခြ င်း 

ေှ/ိမ ေှိ 
ရန့စဥ် သန့်စင်ကန် - 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

- 

သန့်စင်ကန်များ 
 ကြ ံ့ခုိင်မှု 

သန့်စင်ကန်နံှံများ 
မိးုှာသီ (၄)လ 

အပတ်စဥ် 
သန့်စင်ကန်နံှံများ - 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

- 
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သန့်စင်ကန်မေရှများ 
 ကေ ည်လင်မှု ေှ/ိမ ေှိ 

 ပြ င်ပသို့စွန့်ပစ်မည်ရ့ှများ
 ကေ ည်လင်မှု 

ရန့စဥ် ရနာက်ေံုးသန့်စင်ကန် - 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

- 

အရထွရထွရစာင့်ကေ ည့်ှမည့်အှာများ 

 ရြမထုညစ်ညမ်းမှု 
Lead, Zinc, Copper, 

Arsenic 
၆ လတစ်ကြ ိမ် စွန့်ပစ် ရြမစာပုမံျားအနီး  ၄၀၀၀၀ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

ြမန်မာ့သုရတသန
နေင် ့

တီထွင်ေန်းသစ်မှု 
ဦးစီးဌာန 

 ရြမထုညစ်ညမ်းမှု Oil & Grease  ၆ လတစ်ကြ ိမ် ေီသိုရလောင်ကန်များအနီး ၁၀၀၀၀ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

ြမန်မာ့သုရတသန
နေင် ့

တီထွင်ေန်းသစ်မှု 
ဦးစီးဌာန 

အသံေူညံမှု dB (A) ၆ လတစ်ကြ ိမ် ရကျာက်ကြ ိတခ်ွစဲက်အနီး ၄၀၀၀၀ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

Ever Green 
Tech 

Environmental 
Services Co., 

Ltd. 

သစ်ပင်များ ေှင်သန်မှု 
စိကု်ပျိုးသည့်အပင်နေင့် 

ေှင်သန်သည်အ့ပင် 
အရှအတွက် 

အပတ်စဥ် 
သတ္တ ုတွင်းရဟာင်းရနှာ၊ 
 အရပါ်ယံရြမစာပံုရနှာ၊ 

စွန့်ပစ် ရြမစာပုရံနှာ 
- 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရှးတာဝန်ခံ၊  
Eastern Mining 

- 
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၁၀-၁-၁။ ရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအစီအစဥ်အားအရကာင်အထည်ရော်ရောင်ှွက်ှမည့်သူ 

ရစာင့် ကေ ည့်ရလ့လာရှးအစီအစဥ်အားအရ ေှ့တုိင်းသတ္တ ုတူးရော်ရှးကုမ္ပဏီ မန်ရနဂျင်းေါရုိက်တာမေပတ် 

ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးနေင့်ပက်သက်ပြ ီး လုပ်ပုိင်ခွင့်အပ်နေင်းထားသည့်ရအာက်ရော်ြပပါစက်ရံုတွင်းပတ်ဝန်း 

ကျင် ထိန်းသိမ်းရှးအေဲွ့မေ အရကာင်အထည်ရော်လုပ်ရောင်ှမည်ေြ စ်ပါသည်။  

စက်ရံုတွင်းရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအေဲွ့ 

 

 

 

 

 

 

 

စဥ် ပါဝင်ှမည်သ့ူ အရှအတွက် မေတခ်ျက် 

၁ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးအတွက်တာဝန်ှေသိူ  ၁ ခန့်ထားှန် 

၂ အလုပ်ခွင်လုံခြ ုံရှးနေင်က့ျန်းမာရှးအတွက်တာဝန် ေှသိူ  ၁ ခန့်ထားှန် 

၃ တာဝန်ခံမန်ရနဂျာ ၁ ေှိ ပြ ီး 

၄ အလုပ်သမားရှးှာတာဝန်ခံ ၁ ေှ ိပြ ီး 

၅ အကူဝနထ်မ်းများ ၂ ေှိ ပြ ီး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရ ေှ့တုိင်းသတ္တ ုတူးရော်ရှးလက် ေှေဲွိ့စည်းပံု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရ ေှ့တုိင်းသတ္တ ုတူးရော်ရှးအား အေုိပြ ုသည့်ေဲွ့စည်းပံု 

ဦးဝင်းရမာင်(တာဝန်ခံမန်ရနဂျာ) 

 

ဦးရဇာ်မင်းနုငိ် (သတ္တ ုတူးတာတန်ခံ) ဦးဘနီ (စီမံရှးှာ) 

 

လုပ်သားများ 
 

လုပ်သားများ 
 

လုပ်သားများ 
 

လုပ်သားများ 
 

လုပ်သားများ 
 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးအှာ ေှိ  
(သုိ့) ဝာာဝန်ခံ 

ဦးရဇာ်မင်းနုငိ် (သတ္တ ုတူးတာတန်ခံ) 

 

ဦးဘနီ (စီမံရှးှာ) 

 

လုပ်သားများ လုပ်သားများ 
 
 

လုပ်သားများ 
 
 

လုပ်သားများ 
 
 

လုပ်သားများ 
 
 

ဦးဝင်းရမာင်(တာဝန်ခံမန်ရနဂျာ) 

 

လုပ်ငန်းခွင်လုံခြ ုံရှးနေင့် 
ကျန်းမာ ရှးတာဝန်ခံ 



Environmental Management Plan (EMP) for Eastern Mining Co., Ltd.         
G-T/EMP-1-30/17                                                                                              September, 2018 
  

   

 
Green Tech Environmental Impact Assessment Group 
Ever Green Tech Environmental Services and Training Co., Ltd. 

180 

 
 

အထက်ရော်ြပပါဇယားအှ အေုိပြ ုစက်ရံုတွင် တာဝန်ခံမန်ရနဂျာနေင်အ့လုပ်သမားရှးှာ တာဝန်ခံသာ ေှသိ 

 ေြ င့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးတာဝန်ခံနေင် ့အလုပ်ခွင်လုံခြ ုံရှးတာဝန်ခံများအား ထမ်မံခန့်အပ် တာဝန်ရပး 

အပ်သွားှမည်ြေစ်ပါသည်။ အကယ်၍ တာဝန်ခံမန်ရနဂျာနေင်အ့လုပ်သမားရှးှာတာဝန်ခံတို့သည်ပတ်ဝန်း 

ကျင်ထိန်းသိမ်းရှးနေင် ့အလုပ်ခွင်လုံခြ ုံရှးနေင်က့ျန်းမာရှး လုပ်ငန်းများအား လုပ်ရောင်နိုင်စွမ်း ေှိပြ ီးသတ် 

မေတအ်ှည်အချင်းနေင်လ့ည်းကိကု်ညီပါကလည်း ပူးတွတဲာဝန်ရပးအပ်နိုင်ပါသည်။ လုိအပ်ပါကသင်တန်းများ  

ရပးှမည်ြေစ်ပါသည်။ တိငု်းတာရှးအတွက် လုရံလာက်ရသာ စက်ကိှိယာများအားထား ေှိှ န်လည်းလိအုပ် 

ပါသည်။ အကယ်၍ တိငု်းတာစစ်ရေးသည်က့ိှိယာအခက်အခဲရကေ ာင် ့ အချို့ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအစီ 

အစဥ်များအားတတယိအေွဲ့ အစည်းတစ်ခုခုေြ င်လ့ည်းလုပ်ရောင်နိုင်ပါသည်။ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွမဲှုအစီအ

စဥ်တငွ် ပါဝင်ရသာ တာဝန် ေှသိူများ၏တာဝန်များမော ရအာက်ပါအတိုင်းြေစ် ပါသည်။ 

 (က) အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ 

စီမံကိန္းအေထြထြမန္ေနဂ်ာသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တာ၀န္မ်ားကိုု သိရိွနားလည္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

- ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစရန္ ဆီေလ်ာ္ေသာ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုု ခ်မွတ္ထားရိွေပးရမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

- ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ 

- စက္ရုံ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေပးရမည္။ 

- လိုအပ္လွ်င္အျခားေသာဌာနဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျပီးပုုိမုုိေကာင္းမြန္ေသာပတ္၀န္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ကိုု ေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

- ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခုိက္မႈမ်ားကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ဖြံ ႔ျဖိဳး

တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ လံုေလာက္ေသာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရး၊ နည္းပညာမ်ားကို 

ေထာက္ပ့ံေပးရမည္။ 

- ပတ္ဝန္းက်င္ကို အမွန္တကယ္ထိခုိက္ျပီးျဖစ္ႏုိင္ေသာ ဆံုးရံႈးမႈရိွပါက လုပ္ငန္းခြင္ကိုခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ 

တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

(ခ) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး မန္ေနဂ်ာ (သုုိ႕) တာ၀န္ခံ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး မန္ေနဂ်ာသည္  ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစညး္မ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုအျပည့္အဝ 

လုိက္နာ၍ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္. စီမံကိန္းတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီ 

အစဥ္ ဖြ႕ဲျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္တိုက္ရုိက္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရပါသည္။  

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခုိက္မႈမရိွေစရန္ ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္ဆင့္တြင္ အသံုးျပဳသည့္  
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နည္းပညာမ်ား ၊ပစၥည္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္အသံုးခ်ျခင္းတြင္တာဝန္ရိွပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

 အစီအစဥ္ကိုမွန္မွန္ကန္ကန္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆိုုင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈ ဌာနမန္ေနဂ်ာမ်ား 

ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ရသည္ျဖစ္သည္္။ အေရးေပၚ စီမံခန္႕ခြျဲခင္း အစီအမံ ကဲ့သိ႕ုေသာကိစၥမ်ားတြင္အျခားေသာ 

ဌာနမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျပီး ၎တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ 

သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိၾကီးၾကပ္သည္။ 

အခြ ားရသာလုပ်ငန်းတာဝန်များမော ရအာက်ပါအတိုင်းြေစ်ပါသည်။ 
  

(i) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှး စီမံချက်ပါ လုပ်ငန်းစဥ်များအား အရကာင်အထည် ရော်လုပ်ရောင်ှန်၊ 

(ii) Project Manager အားပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းရှးနေင်သ့က်ေုိင်သည်အ့ကြ ံဉာဏ်များရပးှန်၊  

(iii) သတ္တ ုတူးရော်ရှးပညာ ေှင်များအား ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းရှး နေင် ့သက်ေုိင်သည် ့အသိပညာ နေင် ့

သင်တန်း များလိုအပ်သလိပုို့ချရပးှန်၊ 

(iv) ပတ်ဝန်းကျင် ရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှး အစီအစဥ်များ အား အရကာင် အထည်ရော်ရောင်ှွက်ှန်၊ 

(v) ရအာက်ရော်ပြ ပါဇယားတွင်ပါ ေှရိသာ အရကေ ာင်းအှာများ အား မေတတ်မ်းပြ ုစုထား ေှိပြ ီး လိအုပ်ပ်ါက 

ရေသ အာဏာပုိင်များအား တင်ြပှန်၊ 
   

ထိခိုက်နုိင်မှုများ ထား ေှသွိားှမည့် မေတ်တမ်းများ 
မေတတ်မ်းရှးသွင်း 

ှမည့်အကြ ိမ် 

ရှရနာက်များထွက်ှေ ိခြ င်း 
အနည်ထုိင်ရနာက်ေံုးကန် တွင်ရှရနာက်ကျိမှု 

အရခြ အရန 
ရန့စဥ် 

ရှရနာက်များထွက်ှေ ိခြ င်း သန့်စင်ကန်များရကာင်းစွာသန့်စင်နိုင်ြခင်း ေှ/ိမ ေှိ ရန့စဥ် 

 ရြမစာပံုပြ ိုကျခြ င်း  ရြမစာပံုများခိငု်မာရအာင်ပြ ုလုပ်ထားမှုများ ေှ/ိမ ေှိ အပတ်စဥ် 

  ရြမသားနံှံများပြ ို ကျခြ င်း လုပ်ကွက်အတွင်း ရြမသားနံှံများကြ ံ့ခိငု်မှု ေှ/ိမ ေှိ 
ရြမစာပံုများစုပုံသ

ည်အ့ချိန်တိုင်း  

သတ္တ ုတွင်းမေရှရနာက်များထွက်

ေှိခြ င်း 

သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်ရနှာတွင် ရြမာင်းများတးူယူမှု 

ေှ/ိမ ေှိ 
မိးုှာသီ (၄)လ  

 ရြမစာပံုများမေရှရနာက်များထွ

က် ေှိခြ င်း 

 ရြမစာပံုများရအာက်ရခြ တွင်ရှနှုတရ်မြ ာင်းများတးူ

ယူခြ င်း ေှ/ိမ ေှိ 
မိးုှာသီ (၄)လ 

သန့်စင်ကန်ရဘာင်များကြ ံ့ခုိင်မှု 
ကန်ရဘာင်များရရြပည့်သည့် 

အချိန်တငွ်ခံနိင်ုမှု ေှ/ိမ ေှိ 
မိးုှာသီ (၄)လ 

သစ်ပင်စိုက်ပျိုးမှု 
သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်အရဟာင်းများ၊  ရြမစာပံုများ 

တွင်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးမှု ေှ/ိမ ေှိ 
လစဥ် 
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(vi) မေတတ်မ်းများသည်စံသတ်မေတခ်ျက်များနေင်က့ိကု်ညီမှုမ ေှပိါကပြ င်ေင်လုပ်ရောင်သွားမည်န့ည်းလမ်း 

များ ေှာရေွတင်ြပှန် တို့ ေြ စ်ပါသည်။ 
 

(ဂ) အလုပ္သမားမ်ား 

 အလုပ္သမားမ်ားသည္လုပ္ငန္းခြင္လုံျခံဳေရး၊စက္ပစၥည္းထိန္းသိမ္းေရး၊ေလာင္စာမ်ားကုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ 

ေရွာက္ေရးစသည္တုိ႔ကုိသတိျပဳလုပ္ေဆာင္ရမည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာသင္တန္း  

ေပး ျခင္းမ်ားမွ သတိျပဳလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကုိ သိရိွနားလည္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားအားလည္းကၽြမ္းကၽြမ္က်င္က်င္အသုံးျပဳတတ္ေစရန္ေလ့လာထားရိွရမည္ျဖစ္ပါသ

ည္။ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚပါက မိမိ၏သက္ဆ္ုုိင္ရာေနရာမွ မည္က့ဲသုုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

မည္သည့္ေနရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည္။ အေရးေပၚထြက္ေပါက္သည ္မည္သည့္ေနရာတြင္ရိွသည္စ 

သည္တုိ႕ကုိသိရိွနားလည္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

၁၀-၁-၂။ လစဥ်ရစာင့်ကေ ည် ့သွားှမည့်ရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရ းှအေဲွ့ 

စက်ရံုတွင်းပတ်ဝန်းကျင်ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအေွဲ့ သည် ရစာင့်ကေ ည် ့ရလ့လာရှး လုပ်ငန်းစဥ် များအား 

အ ရကာင်အထည်ရော်ရောင်ှွက်ှာတွင် ပွင့်လင်းြမင်သာမှု ေှရိှးအတွက်ရအာက်ရော်ပြ ပါအေဲွ့ဝင်များြေင် ့  

ပူးရပါင်းကွင်းေင်းတိငု်းတာ ရောင်ှွက်ှမည်ေြ စ်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             အေုိပြ ုရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအေဲွ့ 
 

 အကယ်၍ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအားတတိယအေွဲ့ အစည်းေြ င်လ့ုပ်ရောင်သည်ေြ စ် 

ရစ၊ စက်ရု၏ံရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအေွဲ့ မေ စက်ရုပံိင်ုစက်များေြ င့်တိငု်းတာသည်ေြ စ်ရစအေိပုါရစာင့်ကေ ည့် 

ရလ့လာရှး အေွဲ့ ဝင်များအားလုံး (သို့မဟုတ)် အနည်းေံုးကိုယ်စားပြ ု အေဲွ့(၄)ေွဲ့ မေ ကိယု်စားလေယ်များပါဝင် 

ရသာအေဲွ့မေ တိငု်းတာမှုများအား မျက်မြ င်စစ်ရေးရပးှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

အေုိပြ ုရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှးအေဲွ့  

 
စက်ရုတံွင်းရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာရှး 

အေွဲ့ဝင်များ  ကုိယ်စားပြ ုကုိယ်စားလေယ်များ 

- ှပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရှးမေူး 

(သုိ့)အေွဲ့ဝင်များ 

- သတ္တ ုတွင်းရစာင့်ကေ ည့်ရလ့ 

လာရှးအေွဲ့ 

- ှပ်ှ ွာအရခြ ပြ ုအေွဲ့အစည်း 

မေ အေွဲ့ဝင်များ 

- ှပမိ်ှပ်ေများ 

ကုိယ်စား ပြ ုကုိယ်စားလေယ်များ 

- အရထွရထွအုပ်ချုပ်ရှး 

-ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းရှး 

- အမေတ်(၂)သတ္တ ုတူးရော်ရှး 

- ြမစ်ရချာင်းများေံွ့ေြ ိုးတိးုတက်ရှး 

- ရှအှငး်အမြ စ် 

အခြ ားစိတပ်ါဝင်စားသူများ 
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၁၀-၁-၃။ ရစာင့် ကေ ည့်ရလ့လာရှးအစီအစဥ်အတွက်ခန့်မေန်းအသံုးစှိတ် 

ရစာင့် ကေ ည့်ရလ့လာရှး အစီအစဥ်အတွက်  လစဥ် ၆ရသာင်းခဲွခန့် သံုးစဲွှမည်ြေစ်ပြ ီး  မုိးတွင်း (၄)လ တွင် 

တစ်လ လျှင် တစ်သိန်းခဲွ ပုိမုိသံုးစဲွှမည်ေြ စ်ပါသည်။ သတ်မေတ်ထား ေှရိသာ ှံပံုရငွထက်ပုိမုိရကျာ်လွန်ခ့ဲပါ 

ကလည်း ထပ်မံသံုးစဲွသွားှမည်ြေစ်ပါသည်။အကယ်၍တိုင်းတာမှုှလာေ်များသည်(၃)နေစ်ေက်တိုက်တည် 

 ငြ ိမ်မှု ေှိ ပြ ီး သတ်မေတစ်ံနှုန်းများထက်(၇၅)ှာခိငု်နှုန်းထက် ပိမုိရုလျာ့နည်းရနမည် ေိပုါက ရစာင့်ကေ ည့်ှမည့် 

အကြ ိမ်အရှအတွက်အား လစဥ် မေ ၃လတစ်ကြ ိမ်၊ ၆လတစ်ကြ ိမ်စသည်ေြ င့်ရလျာ့ချနိင်ုပါသည်။ 

 

၁၀-၁-၄။ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ရလာဒ္မ်ားအား အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း 

ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးှလာေ်များအား ရအာက်ရ်ော်ပြ ပါအေဲွ့အစည်းများသို့ ပံုမေန်ရပးပိးုတင်ြပသွားှ 

မည်ေြ စ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ရစာင့်ကေ ည့်မှုှလာေ်များအားအစီှင်ခံတင်ြပခြ င်း 
 

 

၁၀-၁-၅။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မွတ္တမ္းျပဳစုထားရိွသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ 

ျပဳစုထိန္းသိမ္းထားျခင္းရိွ/မရိွစာရင္းမ်ား၊ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတိုင္းတာမႈရလာဒ္မ်ား၊ တာဝန္သိ 

လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအားစစ္ေဆးႏုိင္ေရးအတြက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းအဆိုျပဳတင္ျပထားပါသည္။ 

စာရင္းစစ္အမ်ိဳးအစား အၾကိမ္ အဖြ႕ဲအစည္း 

စက္ရုံရိွ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕မွ 

စစ္ေဆးျခင္း 
လစဥ္ ကုမၸဏီရုံးအဖြဲ႕ 

ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှအစီှင်ခံစာ 

အရထရွထွအုပ်ချုပ်ရှးဦးစီးဌာန (ထားဝယ်မြ ို့) 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှးဦးစီးဌာန 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမေတ(်၂) သတ္တ ုတွင်းဥိးစီးဌာန 

သတ္တ ုတွ့င်းရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအေွဲ့  

ှပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရှးမေူးများ 
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ျပင္ပမွ စာရင္းစစ္အဖြ႕ဲျဖင့္ 

စစ္ေဆးျခင္း 
ႏွစ္စဥ္ 

ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြ႕ဲအစည္း (သို႕ု) 

သတ္မွတ္ထားေသာ 

စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္း 

 

၁၀-၁-၆။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ပါက ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း 

 စာရင္းစစ္ေဆးခ်က္မွေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားျပန္လည္သံုးသပ္ျပီးစက္ရုံလည္ပတ္မႈနည္းစဥ္

မ်ား၊ အလုုပ္သမားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအၾကိမ္အေရအတြက္၊ စြမ္းအင္သံုး 

စြမဲႈမ်ား၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳရံပုံေငြသုံးစြဲမႈမ်ားအားလိုအပ္သလုိစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္ 

ဆိုပါကျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၁၀-၂။ နိှုင်းယေဥ်ရလ့လာှန် စံသတ်မေတ်ချက်များ 

ပတ်ဝန်းကျင်ရစာင့် ကေ ည့်ရလ့လာရှးအတွက် ရစာင့်ကေ ည့်ှမည့် အှာများသည် သတ်မေတ် စံနှုန်းရအာက်  

ေှ/ိမ ေှ ိ တုိင်းတာ ရစာင့် ကေ ည့်နုိင်ရှး အတွက် ရအာက်ရော်ပြ ပါ စံနှုန်းများ နေင့် တုိင်းတာ ကေ ည့်ရှု့နုိင် ှန် 

အေုိပြ ုတင်ပြ ထားပါသည်။ 
 

(က) ရှအှည်အရသွးစံနှုန်းများ 

ပါဝင်ပစ္စည်းများ ယူနစ်  မြ န်မာစံနှုန်း 

Arsenic mg/l 0.1 
Cadmium mg/l 0.05 
Chemical oxygen demand mg/l 150 
Chromium (hexavalent) mg/l 0.1 
Copper mg/l 0.3 
Cyanide (free) mg/l 1 
Cyanide (weak acid dissociable) mg/l 0.1 
Iron (total) mg/l 2 
Lead mg/l 0.2 
Mercury mg/l 0.002 
Nickel mg/l 0.5 
pH Standard unit 6-9 
Temperature ˚C <3 degree differential 

Total suspended solids mg/l 50 
Zinc mg/l 0.5 

    Source: Myanmar Emission Guidelines (2015) 
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(ခ) ရလအှည်အရသွးစံနှုန်းများ 

Parameters 
Averaging 

Period 
Guideline value (μg/m3) 

Nitrogen dioxide 
 

1-year 40 

1-hour 200 

Ozone 
8-hour daily 
maximum 

100 

Particulate matter 
PM10 

1-year 20 

24-hour 50 

Particulate matter 
PM2.5 

1-year 10 

24-hour 25 

Sulfur dioxide 
24-hour 20 

10-minute 500 
 

Source: Myanmar Emission Guidelines (2015)  

 

(ဂ) အသံတိုင်းတာခြ င်းေုိင်ှာစံနှုန်းများ 

Country/Region 

Acceptable Noise Level dB(A) 

Industrial Areas 

Day/Night 

Commercial Areas 

Day/Night 

Residential Areas 

Day/Night 

Myanmar Emission 

Guidelines 
70/70 70/70 55/45 

Source: Myanmar Emission Guidelines (2015) 

 

၁၁။ အကြ ံပြ ုတင်ပြ ချက်များ 

Eastern Mining အရနေြ င်ရ့အာက်ပါအချက်များအားအဓိကထားလုပ်ရောင်သွားှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

(က)သတ္တ ုတူးရော်သည် ့ လုပ်ကွက်တိငု်းတွင် သစ်ပင်များအားမလုိအပ်လျှင်ခုတထွ်င် ေှင်းလင်းခြ င်းမပြ ုပဲ 

ခုတလ်ေဲှ န် လိအုပ်မည်ေုိပါကလည်း ခုတလ်ေမဲည် ့ အရှ အတွက် အတုိင်းအနးီအနားဝနး်ကျင်တင်ွ 

ြပန်လည် စုိက်ပျိုးရပးှန်၊ 
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(ခ) အရပါ်ယံရမြ သားအားေယ် ေှားှန်လိုအပ်ပါက  အရပါ်ယံ ရြမသားအား စွန့်ပစ်ခြ င်းမပြ ုပဲသစ်ပင်များ 

 ပြ န်လည်စိုက်ပျိုးှန်သီးသန့်ေယ်ထား ေှိပြ ီးထိန်းသိမ်းထားှန်၊ 

(င) သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်တစ်ခုမေ တစ်ခုသို့   ရြပာင်းလဲမည်အ့ချိန်တိုင်း သင့်ရတာသ်ည် ့ Mine Design 

အှင်ရှးေဲွ ပြ ီးမေ လုပ်ကွက်ရပြ ာင်းလဲတးူရော်ှန်၊ 

(စ) လုပ်ကွက်အရဟာင်းများအားလည်း  ရြမပြ န်လည်ေို့ ရပးခြ င်း (Rehabilitation)၊ သစ်ပင်များပြ န် 

လည်စုိက်ပျိုးရပးခြ င်း (Revegetation) အစ ေှသိည် ့လုပ်ငန်းများအား လုပ်ရောင်ရပးှန်၊ 

(ေ) သတ္တ ုသန့်စင်ှာမေထွက်ှေလိာမည်ရ့ှရနာက်များအားလည်း ပြ င်ပသုိ့တိကု်ရိကု်စီးထွက်ရစခြ င်းမပြ ု ပဲ 

သန့်စင်ကန်အေင်ေ့င်တ့ွင် သန့်စင်ရစပြ ီးမေ အရပါ်ယံရှကေ ည်များအား စီးထွက်ရစှန်၊ 

(ဇ) အနယ်ထုိင်ကန်မေ ထွက် ေှလိာရသာ  ရြမစာများအားလည်း အရပါ်ယံ ရြမသားများ စုပုံထား ေှသိကဲသ့ို့  

စနစ်တကျ စွန့်ပစ်စုပုံှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

(စျ) သန့်စင်ကန်များရောက်လုပ်ှန်  ရြမရနှာအခက်အခဲ ေှိခြ င်းရကေ ာင်အ့ကယ်၍တည်ရောက်မည် ့

သန့်စင်ကန်များသည်ထုတလ်ုပ်မှုနည်းစဥ်မေထကွ် ေှလိာမည်ရ့ှရနာက်များအားလုံရလာက်စွာသန့်  

စင်နိုင်ြခင်းမ ေှပိါကထုတလ်ုပ်မှုအား ရလျာ့ချထတု်လုပ်ှမည်ြေစ်ပါသည်။  

(ည) အကယ်၍ထုတလ်ုပ်မှုပမာဏအား ရလျာ့ချှန် အခက်အခဲ ေှပိါကအချိန်ပိုင်းခြ ားထုတလ်ုပ်ခြ င်းစနစ်  

 ေြ စ်သည် ့ (ပမာဏနည်းနည်းအား အချိန်များများေြ င်ထု့တလ်ုပ်သည့်နည်းစနစ်) အားရပြ ာင်းလဲကျင့် 

သုးံှမည်ေြ စ်ပါသည်။ 

(စ)မိးုတငွ်းကာလတွင်ြပင်ပမေမုိးရှများဝင်ရှာက်မှုရကေ ာင့်သန့်စင်ကန်များသန့်စင်နိုင်မှုစွမ်းှည်ရလျာ့ကျ

သေြ င့် ထုတ်လုပ်မှုအား အနည်းငယ်သာထတု်လုပ်ြခင်း (သို့မဟုတ)် လုးံဝနီးပါးှပ်ေုိင်းထားှ 

မည်ြေစ်ပါသည်။ 

(ေ) ရနွှာသီတငွ် အနယ်ထုိင်ကန်များမေ ရှများအားြပင်ပသို့  အတတ်နိငု်ေံုးစွန့်ပစ်ခြ င်းမပြ ုပဲ သတ္တ ု သန့် 

စင်ှာတွင်ြပန်လည် အသုးံပြ ုှမည်ေြ စ်ပါသည်။  

 
 

၁၂။ သံုးသပ်တင်ပြ ချက် 

အေိုပြ ုသတ္တ ုတူးရော် ရှးကုမ္ပဏီသည် အရသးစား သတ္တ ုတူးရော်ခြ င်းလုပ်ငန်း (Small Scale Mining) 

 ေြ စ်ရသာ်လည်း  စက်ယန္တယားများ အသုးံပြ ုပြ ီး ထုတလ်ုပ်မှု အတနင်ယ်များပြ ားသေြ င့်  သတ္တ ုသန့်စင်သည့် 

စနစ် မေ ရှရနာက်များထွက် ေှမိှု များြပားပါသည်။စီမံကိန်းအေိုပြ ုသူများမေရှရနာက်များတွင်ပါဝင်လာရသာ  

အနယ်အနေစ်များအား ေယ် ေှားှန် သန့်စင်ကန်များ တည်ရောက် ထား ေှခိဲရ့သာ်လည်း သန့်စင်ကန်အတွင်း 

မေ အနယ်အနေစ်များအား ြပည့်ဝစွာသန့်စင်နိုင်ခြ င်းမ ေှိခြ င်းရကေ ာင်အ့နးီပတ်ဝန်းကျင် ေှြိမစ်ရချာင်းများအတွင်း 

ရှရနာက်များစီးဝင်ပြ ီးရချာင်းများအတွင်းအနယ်ပို့ချမှုများ ပြ ားပြ ီးြမစ်ရချာင်းများတမိ်ရကာကာအနီးဝန်းကျင် 



Environmental Management Plan (EMP) for Eastern Mining Co., Ltd.         
G-T/EMP-1-30/17                                                                                              September, 2018 
  

   

 
Green Tech Environmental Impact Assessment Group 
Ever Green Tech Environmental Services and Training Co., Ltd. 

187 

 
 

ေှ ိစိကု်ခင်းများအတွင်းသို့  အနယ်အနေစ်များြပားရသာ ရှရနာက်များစီးဝင်ပြ ီး စိကု်ခင်းများ အားထိခိုက်မှု ေှခိဲ့ 

ပါသည်။ အထးူသေြ င့်မုးိှာသီတငွ် ရှရနာက်များထွက် ေှမိှုအားထိန်းချုပ်မထားနိုင် ခြ င်းရကေ ာင်ပ့တ်ဝန်းကျင် 

အရပါ်ထိခိကု်မှုအချို့ေြ စ်ရပါ်ခ့ဲပါသည်။ 

ထုိရကေ ာင် ့အေိုပြ ုစီမံကိန်းသည် ရနာက်ထပ်တစ်ကြ ိမ် အလားတူေြ စ်ှပ်မျိုးထပ်မံေြ စ်ရပါ်ြခင်းမ ေှရိစှန်နေင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်အရပါ်ထိခိုက်မှုရလျာ့နည်းရစှန်အထူးသတိပြ ုလုပ်ရောင်ှမည်ြေစ်ပါသည်။ယခုအစီှင်ခံစာ 

သည ်ယခင်သတ္တ ုတူးရော်သန့်စင်ခြ င်းရကေ ာင့်ရတွ့ကြ ုံခဲ့ှ သည့် ထိခိုက်မှုများအား ရ ေှာင်လွှဲနိုင်သည်န့ည်းစ 

နစ်များ၊ ရလျာ့နည်းသက်သာရစှန်လုပ်ရောင်နုိင်သည့်နည်းစနစ်များ၊အစားထုိးပြ ုပြ င်ရပးှန်နည်းစနစ်များ 

အားလုးံအားပြ ည်စ့ုစံွာရော်ပြ ထား ေှြိခင်းရကေ ာင် ့မေြ စ်မရန လိကု်နာလုပ်ရောင်ှန်လိုအပ်ပါသည်။ထိရုကေ ာင့် 

ယခုအစီှင်ခံစာတွင် အကြ ံပြ ုထားသည်အ့တိုင်း ထိခိုက်မှုများအားရ ေှာင်လွှဲှန် နေင်ရ့လျာ့နည်း သက်သာရစ 

ှန်နည်းလမ်းများအတိငု်းလုပ်ရောင်ပြ ီးရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရှးအစီအစဥ်များအတိငု်းပုမံေန်ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့

လာ ထိန်းသိမ်း  လုပ်ရောင်သွားမည်ြေစ်ရကေ ာင်း ကတိခံဝနခ်ျက်များနေင့်အတူ တင်ပြ လာမည် ေိုပါက လုပ် 

ရောင်ခွင့်ပြ ုသင့်ပါရကေ ာင်းပါရကေ ာင်းသုးံသပ်တင်ပြ  အပ်ပါသည်။ 
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ရနာက်ေက်တဲွများ 
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ရနာက်ေက်တဲွ (က) 

ရမြ အှည်အရသွးတုိင်းတာမှုှလာေ်များ 
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ရနာက်ေက်တဲွ (ခ) 

ရှအှည်အရသွးတိင်ုးတာမှုှလာေ်များ 
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Source: https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html 

 

သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်တည်ရနှာနေင့်ရချာင်းများရနှာပြ ပံု 
 

YPT 

ရြမာင်းြပိုရချာင်း 

ဘဝပင်ရချာင်း 

ရချာင်း  
ကားလမ်း 

လုပ်ကွက် 

ရြြလမ်း 

ြြစ် 

အညွှန်း 

 

N 
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နွ့်ပစ်ကန်(၁၊၂၊၃)—(၁)စွန့်ပစ်ရှစုကန် (၂)နုန်းေယ်ကန် (၃)ရှြကည်ကန်       

ရှပူရတာင်သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက် 
ရှပူရတာင်သတ္တ ုစက်ရံု 

စနွ့်ပစ်ကန်(၁၊၂၊၃) 
စနွ့်ပစ်ရြမစာပုံ-၁ ဘဝပင်ှွာ 

စနွ့်ပစ်ရြမစာပု-ံ၂ 

စနွ့်ပစ်ရြမစာပုံ-၃ 

 

N 

သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက်တည်ရနှာြပပံု 
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တည်ရနှာ GPS Coordinate  

ဘဝပင်ှွာ N14º09ʹ40.08ʺ E98º24ʹ54.92ʺ 

ရှပူရတာင်သတ္တ ုစက်ရုံ N14º09ʹ38.61ʺ E98º24ʹ45.33ʺ 

စွန့်ပစ်ကန်(၁၊၂၊၃) N14º09ʹ40.89ʺ E98º24ʹ45.62ʺ 

ရှပူရတာင်သတ္တ ုတွင်းလုပ်ကွက် N14º09ʹ32.61ʺ E98º24ʹ07.62ʺ 

စွန့်ပစ်ရြမစာပုံ-၁ N14º09ʹ39.40ʺ E98º24ʹ02.10ʺ 

စွန့်ပစ်ရြမစာပုံ-၂ N14º09ʹ43.86ʺ E98º24ʹ16.14ʺ 

စွန့်ပစ်ရြမစာပုံ-၃ N14º09ʹ27.69ʺ E98º24ʹ14.73ʺ 
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